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Összefoglaló
Témavezető: Dr. Mátyus Péter MTA doktor, egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem, Szerves Vegytani Intézet
Gyógyszertudományok Doktori Iskola
A stroke gyógyszeres kezelésére eddig tett erőfeszítések kudarca részben azzal
magyarázható, hogy egy klinikai vizsgálat elindításához elegendő és megfelelően
alátámasztott állatkísérletes adatok köre nehezen körvonalazható. Kísérleteink során
arra kerestük a választ, hogy a preklinikai gyakorlatban alkalmazott néhány módszer
mennyire pontosan tükrözi az ischaemiás-reperfúziós (IR) károsodás mértékét. Az EGIS
Gyógyszergyár Preklinikai Kutatási főosztályán az IR agyi károsodást 1 órás középső
agyi artéria elzárást követő különböző reperfúziós idő elteltével trifenil-tetrazólium
klorid (TTC) festéssel és szövettanilag vizsgáltuk patkányban. A TTC festéssel
elhaltnak tartott agyrégiók idegműködését radioaktívan jelzett dopamin segítségével
mértük corticostriatális agyszeletben, in vitro. A stroke-os állatok szenzomotoros
károsodását 4 ismert neurológiai skála alapján értékeltük, és a gerendán való
egyensúlyozás (beam balance), a lépéshiba (foot fault), és a lokomotoros aktivitás
tesztekkel egészítettünk ki.
Az intrakardiális perfúzióval és az agyszeletben elvégzett TTC festés eredménye mind
az agykéregben és a striatumban, mind a core és a penumbra tekintetében szignifikánsan
különbözött egymástól. Az intrakardiális TTC perfúzió után az elhaltnak tekinthető
agyszövet térfogata a reperfúzió korai időszakában átmenetileg lecsökkent. 24 órás
reperfúziós időnél a TTC festéssel nekrotikus agyszövetben az asztrociták elpusztultak,
de a kiterjedt károsodás ellenére számos morfológiailag ép idegsejt, az EM képen ép
mitokondriumok is láthatók voltak. A szöveti dopamin tartalom lecsökkent, és a
dopamin turnover megnőtt az agykéregben és a striatumban, de a dopaminerg
idegvégződések részben megtartották működésüket. A neurológiai skálák hasonló
súlyosságúnak mérték a stroke-on átesett patkányok szenzomotoros deficitjét. A
gerendán való egyensúlyozás (beam balance), a lépéshiba (foot fault), és a lokomotoros
aktivitás

tesztek

nem

alkalmasak

a

neurológiai

skálák

helyettesítésére.

Összefoglalásként megállapítható, hogy az ischaemia-reperfúzió következtében
kialakuló patológiás folyamatokról csak több, egymást kiegészítő módszerrel lehet
hiteles képet adni.

4

Summary
Under the supervision of Professor Péter Mátyus, D.Sc.
Semmelweis University, Department of Organic Chemistry
Doctoral School of Pharmaceutical and Pharmacological Sciences
The failure of efforts to develop a drug for the treatment of stroke can be explained, in
part, by the difficulty of delineating sufficient and firm animal data required for
establishing the initiation of a clinical stroke trial. Our aim was to study how precisely
the ischaemic-reperfusion damage (IR) is reflected by the methods routinely applied in
the preclinical practice. At Division of Preclinical Research of EGIS Pharmaceuticals
Plc, we evaluated the IR damage of brain tissue using triphenyl-tetrazolium chloride
(TTC) staining and histological analysis in rats after a 1-hour middle cerebral artery
occlusion followed by different reperfusion periods. Neuronal function of the territory
judged infarcted by TTC staining was investigated by the help of corticostriatal brain
slice with radioactively labelled dopamine, in vitro. The animals underwent in vivo
assessment applying 4 different neurological scales, which were completed with foot
fault, beam balance, locomotor activity tests.
The results of TTC staining performed by transcardiac perfusion or in brain slices were
different in the cortex and striatum, and considering the size of the core and penumbra.
After transcardiac TTC staining the infarct volume temporarily decreased during the
early reperfusion period. At 24 hours of reperfusion astrocytes died within the area
judged infarcted by TTC staining, and despite extensive tissue damage, several
morphologically viable neurons and intact mitochondria were observed. Dopamine
content decreased and dopamine turnover increased in the infarcted striatum, but
dopaminerg nerve terminals retained functional activity. All neurological scales scored
sensorimotor deficit similarly in rats after stroke. Beam balance, foot fault and
locomotor activity tests can not substitute for neurological scales.
Taken together, the pathological process in consequence of an ischaemia-reperfusion
challenge can be accurately assessed using a number of complementary methods.
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Rövidítések jegyzéke
[3H]
86/609/EEC
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d
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Trícium
Az Európai Gazdasági Közösség (European Economic Community) által
a tagországok számára kiadott rendelkezés a kísérleti- vagy egyéb
tudományos célból felhasznált állatok védelméről, 1986.
Verőér, artéria, arteria
Elülső agyi artéria, arteria cerebri anterior
Külső nyaki artéria, arteria carotis externa
Belső nyaki artéria, arteria carotis interna
Középső agyi artéria, arteria cerebri media (middle cerebral artery)
α-amino-3-hidroxil-5-metil-isoxazol-propionát,
α-amino-3-hydroxy-5methyl-isoxazol-propionic acid
Varianciaanalízis, Analysis of Variance
Adenozin-trifoszfát, adenosine triphosphate
Csúcs alatti terület, area under the curve
Bederson-féle skála
Egyensúlyozás (gerendán), beam balance
Kontralaterális, contralateralis (MCAO helyével ellentétes oldalon, intakt
állatok esetén bal oldalnak felel meg)
Katechol-O-metiltraszferáz, catechol-O-methyl-trasferase
Átmérő, diameter
3,4-dihidroxi-fenilecetsav; 3,4-dihydroxy-phenyl-acetic acid
Radioaktív bomlások száma percenként, desintegration per minute
Etiléndiamin-tetraecetsav, Edetic acid
Elektronmikroszkópos felvétel
Lépéshiba, foot fault
Garcia-féle skála
gamma-amino-vajsav, gamma-amino-butyric acid
Glutaminsav-dekarboxiláz, glutamic acid decarboxylase
Gliális savas fehérje, glial fibrillary acidic protein
Hunter-féle skála
Nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia, high performance liquid
chromatography
70 kilodalton molekulatömegű hősokkfehérje, heat shock protein
Homovanillinsav, homovanillic acid
Interleukin-1-béta
Hashártyák közé, intraperitoneális
Ischaemiás-reperfúziós
Kálium ion
Kainát, kainic acid
Luxol Fast Blue festés
Hosszú távú potenciáció, longterm potentiation
Mol
Mikroszkópos elemzéshez használt nagyítás, magnification
Monoamino-oxidáz enzim, monoamine-oxydase
Középső agyi artéria elzárása, middle cerebral artery occlusion
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MRI
n
NAD(P)
NAD(P)H
NMDA
NO
p
PCA
PID
PET
R
r
ROS
rpm
rtPA
SEM
STAIR
TH
TNFα
TRS
TTC
UV
ilat.

Mágneses rezonanciás képalkotás, magnetic resonance imaging
elemszám
Nikotinsav-adenin-dinukleotid-foszfát, nicotinamide adenine dinucleotide
phosphate (oxidált forma)
Nikotinsav-adenin-dinukleotid-foszfát, nicotinamide adenine dinucleotide
phosphate (redukált forma)
N-metil-D-aszpartát, N-metil-D-aszpartát, N-methyl-D-aspartate acid
Nitrogén-monoxid, nitric oxide
Statisztikai valószínűség, probability
Hátulsó agyi artéria, arteria cerebri posterior, posterior cerebral artery
Depolarizációs hullámok, peri infarct depolarisation
Pozitron emissziós tomográfia
Reglődi-skála
Korrelációs koefficiens
reaktív oxigén gyökök, reactive oxygen species
percenként elfordulások száma, revolutions per minute
Rekombináns szöveti plazminogén aktivátor, recombinant tissue
plasminogen acitivator
Átlagtól való eltérés, standard error of the mean
Stroke Therapy Academic Industry Roundtable
Tirozin-hidroxiláz
Tumor nekrózis faktror-alfa, tumor necrosis factor alpha
Immunhisztokémiai reakció előhívását elősegítő oldat, target retrieval
solution
Trifenil-tetrazolium klorid, triphenyl-tetrazolium chloride
Ultraibolya, ultraviolet
Ipszilaterális, ypsilateralis (az MCAO helyével megegyező oldal, intakt
állatok esetén jobb oldalnak felel meg)
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1. Bevezetés
Napjainkban a stroke világszerte megoldatlan problémát jelent mind mortalitási
szempontból, mind a neuroprotektív kezelés lehetőségei és az egészségügyi kiadások
szemszögéből. Az stroke esetek mintegy 85%-a ischaemia eredetű. Az agyi ischaemia
kisebb részben a kiserek betegsége (lypohyalinosis) eredményeképpen alakul ki;
nagyobb részben a nagyerek megbetegedése (arteriosclerosis, atherothrombosis) vagy a
szívből, nagyerekből az agyba érkező embolus következtében jön létre 1.
A betegség előfordulási gyakorisága magas (mintegy 50/100 000 fő), amely
országonként jelentős eltéréseket mutat. A jelenség hátterében összetett társadalmi,
szociális és egészségügyi okok feltételezhetők. A betegség kezelésére alkalmas
eszközök jelenleg korlátozottak 2.
1.1.

Az ischaemiás-reperfúziós agyi károsodás kialakulása

Az időszámításunk szerinti II. századból származó orvosi beszámolók szerint az akkori
orvosok úgy hitték, hogy a szélütés megelőzhetetlen és gyógyíthatatlan. A XVI
században a betegséget Isten csapásának gondolták. Vélhetően az angol megfelelője, a
„stroke”( = csapás) szintén innen, az „Isten csapása” kifejezésből származik. A stroke
általánosan elfogadott megjelölése annak a heveny fellépésű klinikai tünetegyüttesnek,
amelynek hátterében agyi infarktus, agyállományi vagy szubarachnoideális vérzés áll 3.
Az agyszövet fokozott anyagcsereigénye és érzékenysége az oxigén ellátás
csökkenésére (anoxia, hypoxia) a keringés összetett szabályozását igényli, amely
magában foglalja az agyi erek átmérőjének fizikai, kémiai és idegi szabályozását. A
szabályozás fontos eleme az autoreguláció, ezáltal az egyes agyi területek vérellátása
(regionális agyi véráramlás) állandó marad az artériás középnyomás változásának széles
határai között.
Az agyi keringést az a. carotis, az a. vertebralis és az a basilaris biztosítja, amelyek
kraniális ágai az agyalapon elhelyezkedő érgyűrűben (circulus Willisi) találkoznak (1.
ábra). A nagyerek szűkülete nyomán megnyílnak a kollaterális keringés útjai,

8

elsősorban extrakraniális/intrakraniális kollaterális rendszer, az a. ophthalmica, az a.
communicans anterior, és az a. communicans posterior 4.
1. ábra. Az agyalapi artériás gyűrű (circulus Willisi) szerveződése

A két a. vertebralis az a. basilarisban egyesül. Az a. basilarisból két a. cerebri
posterior ered, amelyeket egy-egy a. communicans posterior köt össze a megfelelő
oldalon lévő a. carotis internával. A két a. carotis internából kiágazó a. cerebri
anterior az a. communicans anterior segítségével zárja a kört. Az a. carotis interna
az a. cerebri media, az a. cerebri anterior és az a. chorioidea ágakra oszlik. Az
ábrán látható, hogy a kétoldali artériákat összekötő ágak vékonyak, ezért az
összeköttetés ellenére az agy vérkeringése nagyrészt féloldali 1.
Minél gazdagabb egy terület kollaterális-hálózata vagy annak agykérgi szerveződése,
annál kevésbé nyilvánulnak meg az agyi ér elzáródása következtében kialakuló
tünetek 5. Ilyen módon, mivel a striatum távolabb helyezkedik el az agy felszínén lévő
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kollaterális kapcsolatok helyétől, ezért ebben a régióban nagyobb mértékű
szövetkárosodás várható, mint az agykéregben 6. Azonban az agykéreg vérátáramlása
általában nagyobb, mint a fehérállományé, ezért érzékenyebben reagál a vérátáramlás
csökkenésére 7.
A keringési zavar súlyosságát és az agyműködés fennmaradásának lehetőségét három
egymástól független tényező határozza meg: az érelzáródás mértéke, annak időtartama,
valamint az adott területre jellemző abszolút agyi véráramlás értéke 8,9. Az ionegyensúly
fenntartásához az agyszövet folyamatos oxigén- és energiaellátást igényel, ezért az
adenozin-trifoszfát (ATP) koncentrációjának már kismértékű csökkenése is jelentősen
befolyásolja a regionális agyi véráramlást 1.
Az agy átlagos vérátáramlása egészséges embereknél nyugalomban 50 ml/perc 100 g
agyszövetre számítva. Az agyi véráramlás csökkenése különböző mértékben érinti az
agyszövet metabolikus folyamatait. Amennyiben az agyi vérátáramlás 40 ml/100g/perc
alá süllyed, lecsökken a fehérjeszintézis. 30 ml/100g/perc alatt a szövet vegyhatása
savas irányba tolódik el. Ha a vérátáramlás 15-20 ml/100g/perc alá csökken, kialakul az
energiahiány és megkezdődik az anaerob glikolízis. Az ionegyensúly 10-12
ml/100g/perc alatti vérátáramlás esetén felborul

10,11

. A véráramlás-csökkenés mértéke

alapján az érintett agyi szövet felosztható core és penumbra területekre. A véráramláscsökkenés fókuszpontjában (core) a véráramlás értéke mindössze 5-10 ml/100g/perc,
míg az azt hagymahéjszerűen körülölelő területen (penumbra) a véráramlás 10-35
ml/100g/perc között változik 12.
Enyhe vagy rövid ideig tartó agyi keringési zavar az oxigén- és glükóz-ellátás időleges
elégtelensége miatt átmeneti neuronális működési zavart okoz. Tartósan fennálló agyi
ischaemia esetén - amennyiben hosszabb ideig fennálló ischaemiás prekondícionálás
nem áll fenn - a core területén a sejtek elhalása, a penumbra területén apoptózis
kezdődik el 13. A sejtek irreverzibilisen károsodnak, amennyiben több mint 4 percig az
agyi vérellátás 8-10 ml/100g/perc, az oxigén-felhasználás 65 μmol/100g/perc alá
süllyed (infarktusküszöb)

1

. A penumbra jelenti a neuroprotektív beavatkozási
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lehetőségek, azaz a sejtkárosodás folyamatának felfüggesztésére irányuló kezelés
alkalmazásának célpontját 14.
Az agyi erek elzáródásával kialakuló ischaemiás agyi károsodás a sejtek anyagcsereváltozásának összetett folyamatait indítja el (2. ábra), amelyek térben és időben átfedik
egymást (3. ábra) 15-18.
A vérellátás megszűnésével kialakuló oxigén- és energia-ellátási zavar az ATP
képződésének csökkenésében, és a Na/K pumpa működési zavarában nyilvánul meg. Az
ionegyensúly eltolódása a preszinaptikus idegsejtek depolarizációjához, és ezáltal
nagymennyiségű glutamát felszabadulásához vezet. A glutamát az N-metil-D-aszpartát
(NMDA), az α-amino-3-hidroxil-5-metil-isoxazol-propionsav (AMPA) és a kainsav
(KA) receptorokat izgatva indítja el a sejtkárosító események sorozatát (excitotoxicitás).
A glutamát és a K+ szint emelkedése az ischaemiás terület középpontjából kiinduló
depolarizációs hullámok (peri-infarct depolarization, PID) keletkezését eredményezi.
Az ionok intracelluláris koncentrációjának emelkedése az extracelluláris térből folyadék
beáramlását vonja maga után (citotoxikus oedema). A megemelkedett Ca2+
koncentrációnak kiemelt szerepe van az ischaemiás kaszkád kialakulásában, mert
számos enzimrendszert hoz működésbe. A foszfolipázok, proteázok és nitrogénmonoxid szintetáz enzimek aktivációjával oxigén- és nitrogéntartalmú szabad gyökök
(reactive oxygen species, ROS) keletkeznek, amelyek a membránok (lipolízis), a
mitokondriumok és a sejt örökítőanyagának károsodását okozzák (oxidatív stressz). A
gyulladásos mediátorok képződése a mikroglia sejtek aktivációjához és a fehérvérsejtek
kiáramlásához vezet. A károsodott területen a kapillárisok endotélsejtjeinek sérülése
miatt a szorosan záró endotélium réteg (vér-agy gát) áteresztővé válik a nagy
molekulasúlyú szérum fehérjék számára (pl. albumin), amelyet a folyadéknak az
erekből történő kiáramlása követ (vaszkuláris/vazogén oedema). A reperfúzió a reaktív
oxigén gyökök képződésének további növelésével súlyosbítja az ischaemia által érintett
sejtek életfolyamatainak zavarát, és vezet a sejt apoptotikus vagy nekrotikus elhalásához
19,20

.
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2. ábra. Agyi ischaemia során kialakuló sejtkárosító kaszkád

A vérellátás megszűnésével kialakuló oxigén- és energia-ellátási zavar az ATP
képződésének csökkenését és a Na/K pumpa működési zavarát okozza. A
megemelkedett Ca2+ koncentráció számos enzimrendszert hoz működésbe. A
reperfúzió a reaktív oxigén gyökök képződésének további növelésével súlyosbítja
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az ischaemia által érintett sejtek életfolyamatainak zavarát. A folyamatok a sejt
apoptotikus- vagy nekrotikus elhalásához vezetnek 19.
3. ábra. Agyi ischaemia során lezajló folyamatok

Az agyi ischaemia patomechanizmusa több egymásba fonódó folyamatot foglal
magában. A vérellátás csökkenését követően az excitotoxicitás és az infarktus
fókuszpontjából induló depolarizációs hullámok jelenléte válik dominánssá,
amelyek

órákkal

később

kialakulásához vezetnek

20

a

gyulladásos

és

az

apoptotikus

folyamatok

. (PID-peri-infarct depolarization, depolarizációs

hullámok)
1.2.

Az ischaemiás-reperfúziós agyi károsodás modellezése

A stroke humán megbetegedés, állatkísérletes modellezése általában mikrosebészeti
beavatkozást igényel. Egy-egy modell az összetett etiológiájú és különböző típusú
folyamat egy-egy elemének megjelenítésére alkalmas, pl. egy artéria elzáródása
következtében kialakult ischaemia, a reperfúzió vagy az embolizáció

21

. Az elmúlt

években az agyi ischaemia modellezésére számos permanens és tranziens agyi
ischaemia kiváltására alkalmas módszer került kidolgozásra rágcsálókban 22-27.
Az ischaemiás stroke gyakori megnyilvánulási formája a középső agyi artéria (a. cerebri
media) elzáródása, amelynek fő tünetei az arcon, kezeken vagy a felső végtagokon
megjelenő ellenoldali érzéskiesés és bénulás, beszédképtelenség (aphasia), féloldali
vagy mindkét szemen jelentkező látótérkiesés (homonym hemianopia). A kiterjedt
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szöveti

károsodás

eredményeképpen

kialakuló

oedema

és

a

koponyaűri

nyomásfokozódás gyakran vezet az agytörzs beékelődéséhez, halálhoz vagy
rokkantsághoz

2,28,29

. Kísérletes munkánk során a humán fokális agyi ischaemia

modellezésére alkalmas

30

a. cerebri media filamentummal történő elzárásának (middle

cerebral artery occlusion, MCAO) módszerét választottuk.

1.3.

Neuroprotektív szerek kutatása

Az elmúlt években számos irányelv és szakmai nyilatkozat jelent meg, amelyek klinikai
vizsgálatokon alapuló evidenciákat és ajánlásokat közölnek. Mindezek figyelembe
vételével, az akut ischaemiás stroke oki kezelésére csak a tünetek jelentkezését követő
első három órában – az úgynevezett terápiás ablakon belül – van mód rekombináns
szöveti plazminogén aktivátor (rtPA) intravénás beadásával történő thrombolysis
biztonságos alkalmazására. Ezt követően a kezelési lehetőségek a tünetek jelentkezése
után 48 órán belül beadott acetilszalicilsavra és a korai antikoaguláns terápiára
korlátozódnak 31,32.
A stroke kutatás jelentőségét az indokolja, hogy az akut ischaemiás stroke kezelése ezen
eszközök használatával jelenleg nem megoldott 33,34, mert:
-

a

preventív

terápiában

alkalmazott

acetilszalicilsavval

végzett

trombocita

aggregáció gátlás ugyan hatásos, de hatása kismértékű. Mégis jelenleg nagy
népegészségügyi jelentősége van, mert viszonylag sok beteg kezelhető vele.
-

a thrombolysis jól szelektált betegeknél hatásosnak bizonyult, de csak a stroke
betegek 1-3 %-nál alkalmazható. Az alkalmazásával elért rekanalizációs arány
alacsony
36

35

és a betegek nagy részében csak részleges funkcionális javulás jön létre

.

A stroke kezelésére alkalmazható egyéb, az agyi ischaemia-reperfúzió következtében
kialakuló

patológiás

folyamatot

befolyásoló

szerek

(neuroprotektív

kezelés)

hatékonysága - a biztató állatkísérletes eredmények ellenére - a klinikai vizsgálatok
során nem igazolódott. Mintegy 920 vegyülettel kapott állatkísérletes eredmények és a
körülbelül 115 elvégzett sikertelen klinikai vizsgálat után szükségszerűnek tűnik a
klinikai és preklinikai kutatás módszertanának felülvizsgálata 37.
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A neuroprotektív vegyületek preklinikai kutatása számos ponton eltér a humán
vizsgálatoktól, amelyek megnehezítik az állatkísérletes adatok értelmezését klinikai
körülmények között

38

. Alapvető eltérések mutatkoznak abban, hogy a preklinikai

gyakorlatban általában fiatal, egészséges, többnyire hím, rágcsálókon standardizált,
mesterséges agyi ischaemia létrehozása történik, amelynek következtében egy jól
körülhatárolható területen jön létre a szöveti károsodás. Ezzel szemben a humán
vizsgálatokba bevont egyének többnyire idősebbek, rizikófaktorok és alapbetegségek
által érintett, gyakran szekunder stroke-n átesett férfiak és nők. Az állatkísérletekben a
vizsgálandó szert leggyakrabban intraperitoneális injekció formájában adják be. A
dózisok és az így elért vérszintek gyakran magasabbak, mint a betegek által tolerálható
dózis. Randomizált, vak, többkarú állatkísérletes protokoll ritkán fordul elő.
A kialakult stroke tünettana összetett és változatos, magában foglalja neurológiai
tünetek (émelygés, fejfájás, látászavar, szédülés, görcsök, eszméletvesztés), motoros és
szenzomotoros deficit (kézremegés, koordinációs zavar, részleges bénulás) és magasabb
agykérgi

központok

funkciózavarának

(emlékezetkiesés,

demencia,

delírium,

beszédzavar, térbeli- és időbeli dezorientáció, koncentrációcsökkenés vagy intellektuális
változások) kialakulását.
A klinikai vizsgálatok elvégzését nemzetközi rendelkezések szabályozzák, ezért
differenciál diagnosztikai vizsgálatok elvégzése szükségszerű a betegek vizsgálatba
történő bevonása előtt

39

. Humán stroke esetek neurológiai vizsgálata a diagnózis és a

terápiás irányelvek szerint elvégzendő kezelési terv (treatment plan) kiválasztásának
alapja, ezért standardizált neurológiai skálák alkalmazása kívánatos

40

. Az elvégzett

klinikai stroke vizsgálatok során a vizsgált szerek hatékonyságát a funkcionális
paraméterek (Barthel Index), a napi aktivitás (módosított Rankin-skála) vagy a
mozgáskorlátozottság mértékének értékelése (Glasgow Outcome Scale) alapján történik.
A neurológiai deficit megállapítására számos egyéb skála is elfogadott, így pl. a
Scandinavian Stroke Scale, a Canadian Neurological Scale, a National Institute of
Health Stroke Scale vagy az Unified Stroke Scale szerepel a vizsgálat protokolljától
függően 39,41.
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Ezzel szemben, a preklinikai kísérletek során alkalmazott protokollok jelentős
eltéréseket mutatnak. Egyaránt előfordul az egyszerű, gyorsan kivitelezhető trifeniltetrazolium klorid (TTC) festés; a szövettani vizsgálat és a képalkotó eljárások (agyi
véráramlás, MRI) alkalmazása is

42

. A szenzomotoros funkciók vizsgálatára számos

skála ismeretes az irodalomban, így pl. a permanens 28,43-47 és tranziens agyi ischaemia
27,48-51

esetén. Egyes, az irodalomban leírt skálák külön hangsúlyt fektetnek bizonyos

paraméterek, mint a szenzoros funkciók

52

; a mozgászavar és az orientáció

53-55

, az

enyhe elváltozások kimutatására 56 vagy az elhalálozás súlyozott figyelembevételére 57.
Az intellektuális- és a kognitív funkciók vizsgálata az állatkísérletekben korlátozott,
ezért a magasabb agyi központok elváltozásainak követésére többnyire a passzív
avoidance teszt, a nyolckarú labirintus vagy a Morris-féle vízi labirintus teszt
használatos.
A preklinikai kísérletek során egy vegyület neuroprotektív hatékonyságát elsődlegesen a
létrehozott infarktus-terület (penumbra) csökkenése vagy a szenzomotoros tünetek
javulása jelenti. Ezzel szemben a stroke betegek rehabilitációjának szempontjából az
agyi infarktus kiterjedése és annak elhelyezkedése a döntő jelentőségű, és kevésbé az
adott ér vérellátási területének jellegzetességei

58,59

. A klinikai vizsgálatokban a

vizsgálandó szer hatékonyságát a betegség tüneteinek csökkenése, az életminőség
javulása, vagy a szekunder stroke megelőzése alapján ítélik meg 19,38,42.
A stroke többszintű és integrált kutatási megközelítést igényel, azonban a klinikai
vizsgálat elindításához elegendő és megfelelően alátámasztott állatkísérletes adatokkal
szemben támasztott követelmények nehezen definiálhatók

60

. A napjainkban

befejeződött az NXY-059 szabadgyök fogó tulajdonságú molekulával végzett klinikai
vizsgálatok negatív tanulságai alapján Donnan szerint a neuroprotektív vegyületek
kutatási menete a 4. ábra szerint körvonalazható 38.
A humán vizsgálat menetéhez hasonló preklinikai módszertani sor kidolgozását számos
tényező megnehezíti. Ismeretes, hogy az ischaemiás-reperfúziós agyi károsodás
patomechanizmusa eltér az agykéregben és a fehérállományban 61. Következésképpen a
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neuroprotektív szerek támadáspontja is különböző lehet, pl. az AMPA receptor
antagonista hatású anyagok inkább a fehérállományban képesek csökkenteni az
infarktus területét 62.
A neves egyetemi és gyógyszergyári kutatókat tömörítő nemzetközi munkacsoport
(STAIR, Stroke Therapy Academic Industry Roundtable) kidolgozta az alapvető
ajánlásokat. A munkacsoport megállapításai szerint a klinikai vizsgálat elindítását
szerteágazó, legalább két egymástól független laboratórium által feltárt ismeretek
alapján célszerű kezdeményezni 63.
4. ábra. Neuroprotektív vegyületek hatékonyságának elemzése

Az ábra az ischaemiás stroke kezelésére tervezett szer humán vizsgálatának
javasolt lépéseit foglalja össze. Az állatkísérletes adatok alapján neuroprotektív
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hatékonysággal rendelkező vegyület további vizsgálatát a humán agyi szeletek
alkalmazásával

célszerű

folytatni,

amelyben

a

glia-idegsejt-endotélsejt

kölcsönhatás vizsgálható. Ezt követően meg kell vizsgálni a vegyület agyi
penetrációjának mértékét, pl. pozitron emissziós tomográfia (PET) segítségével.
Mielőtt a ténylegesen stroke-on átesett betegek bevonásával tervezett vizsgálat
megkezdődne, a vegyület hatékonysága újszerű humán ischaemiás modellek
alkalmazásával, pl. carotis endarterectomia, szív bypass műtét, vagy a. carotis
tágítás során kialakult perioperatív stroke kockázat-csökkentésével válhatna
elemezhetővé 38.
Az

ischaemiás-reperfúziós

károsodás

korai

fázisában

elvégzett

vizsgálatok

létjogosultságát indokolja, hogy az excitotoxikus-oxidatív kaszkád befolyásolására
kifejlesztett neuroprotektív szerek vizsgálata csak ekkor végezhető el

50

, és

elengedhetetlen alkotója a későbbi életminőség javulást célzó szekvenciális terápia
kidolgozásához

56

. Mindezek figyelembe vételével, kísérleteink során az 1 órás a.

cerebri media elzárása és 24 óra reperfúzió következtében a striatum és az agykéreg
területén kialakult szövetkárosodást és annak többszintű következményeit vizsgáltuk
hisztológiai, neurokémiai és in vivo funkcionális módszerekkel.
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2. Célkitűzések

Kísérleteink során a farmakológiai gyakorlatban alkalmazott módszerekkel mért szöveti
és funkcionális elváltozásokat hasonlítottuk össze 1 órás a. cerebri media elzárást
követő 0-24 óra reperfúziós idő elteltével patkányban. A következő kérdésekre
kerestünk a választ:
Alkalmas-e a TTC festés az agyi infarktus megbízható kimutatására?
1. Befolyásolja-e a TTC festéssel kapott eredményeket, ha a TTC festéket
agyszeletben, in vitro vagy intrakardiálisan, in vivo alkalmazzuk?
2. A TTC festéssel nekrotikusnak tekinthető agyszövet hisztológiai módszerekkel is
annak tekinthető-e?
3. Vannak-e működő dopaminerg idegvégződések a TTC festéssel elhaltnak ítélt
területeken komplex agykéreg-striatum agyszelet preparátumban, in vitro mérve?
Helyettesíthetőek-e a funkcionális elváltozások mérésére kifejlesztett skálák egyszerűen
kivitelezhető funkcionális tesztekkel?
1. Mennyire egységesek az agyi ischaemia-reperfúzió okozta funkcionális elváltozások
mérésére kifejlesztett skálák eredményei?
2. Helyettesíti-e vagy kiegészítheti-e a technikailag viszonylag könnyen kivitelezhető
egyensúlyozás (beam balance) és/vagy a lépéshiba (foot fault) teszt az összetett
neurológiai skálák alkalmazását?
3. Van-e hatása az ischaemiás-reperfúziós károsodásnak a patkány lokomotoros
aktivitására?

19

3.

Módszerek
3.1. Kísérleti állatok

Kísérleteinkhez hím, 250-300 g súlyú, Sprague–Dawley (Charles River Kft.,
Magyarország) fajtához tartozó patkányokat használtunk

64,65

. Az állatokat standard

körülmények között (12 órás napszaki megvilágítás, légkondicionált helyiség, 23±2 °C
hőmérséklet, 60±20 % relatív páratartalom), polikarbonát ketrecekben (4 állat/ ketrec,
40 cm x 27 cm x 25 cm) helyeztük el, ahol a vizet és a táplálékot folyamatosan
biztosítottuk. A kísérletek megtervezését és annak végrehajtását a 86/609/EEC
direktívával összhangban lévő, helyi Etikai Bizottság hozzájárulásával végeztük el.

3.2. Az a. cerebri media műtéti elzárása (MCAO)
Az a. cerebri media műtéti elzárását Longa és munkatársai által kifejlesztett módszer 27
kismértékű módosításával

66

hajtottuk végre. A koponya megnyitása nélkül végzett a.

cerebri media elzárás célja a klinikai körülmények között kialakuló súlyos, progresszív
jellegű thrombo-embóliás stroke modellezése.
A műtét ideje alatt (kb. 5 perc) és a filamentum eltávolításának ideje (kb. 3 perc) alatt
arcmaszkkal történő éteres altatást alkalmaztunk. Az éter kiválasztását az indokolja,
hogy neuroprotektív hatása nem ismeretes a szakirodalomban, ellentétben más
anaesthetikumokkal (pl. izofluran, sevofluran, propofol, pentobarbital).
A műtéti eljárás során az állatot háton fekvő helyzetbe helyezzük el a műtőasztalon, és a
fejét rögzítjük. A nyak középvonalában ejtett metszés után feltárjuk az a. carotis
communist, az a. carotis externát és az a. carotis internát; majd mikroklippel zárjuk az a.
carotis interna extrakraniális ágát. A filamentumot a jobb oldali a. cerebri internába
illesztjük, amely ágleadás nélkül éri el a koponyaalapot. Ezután a sziklacsont „S” alakú
görbületén („carotis siphon”) áthaladva a sella turcica mellett vezetjük a filamentumot
addig, amíg az a. cerebri media proximális szakaszát el nem érjük (az a. carotis
communis kettéválásától számított kb. 21–22 mm távolságban) (5. ábra).
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5. ábra. Az a. cerebri media műtéti elzárása filamentum módszerrel

Az agyvelő agyalapi felszíne és az a. carotis internán át az a. cerebri media
eredéséig vezetett filamentum útja. (ACA - a. cerebri anterior, ACP - a. cerebri
posterior, ACM - a. cerebri media.)
Az alkalmazott filamentum egy egyszálú, lekerekített végű, poli-L-lizinnel bevont
(0,1%, Sigma) műanyag szál (4.0, d = 0,21 mm, Byron). A poli-L-lizin egy polikationos
polimerizált aminosav molekula, amely erősen kötődik a szilárd felületekhez. A bevonat
elősegíti a filamentum tapadását az érfalhoz, és csökkenti a vérkeringéstől elzárt agyi
terület variabilitását 49,67.
Az okklúzió eredményeképpen a filamentum megakadályozza az a. carotis interna,
valamint az a. cerebri anterior és a. cerebri media által ellátott agyi területek vérellátását
(6. ábra)

68

. Az a. cerebri media elzárásának következtében a műtött állatokon

ellenoldali paretikus tünetek, mint féloldali érzéskiesés, végtaggyengeség, bénulás,
valamint testtartási- és mozgáskoordinációs zavarok alakulnak ki. A szenzomotoros
deficit elsősorban a mellső végtagon jelentkezik, mert a hátsó végtagokkal szemben a
mellső lábak egyoldali, keresztezett beidegzést kapnak a primer mozgatókéregből.
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Az érintett erek véráramlását 60 perces okklúziót követően a filamentum kíméletes
eltávolításával állítjuk vissza (reperfúzió). A reperfúzió időtartama az alkalmazott
kísérleti protokoll függvényében változik 0-tól 24 óráig.
6. ábra. Az a. cerebri media által ellátott agyi területek az agyvelő koronális
metszetén

Az agyvelő koronális metszete kb. a bregmától számított 0.2 mm távolságban
anterior irányban, ahol a féloldali ischaemia-reperfúzió által közvetlenül érintett
területek sötét színnel jelöltek. A számok az a. cerebri media által ellátott
területeket jelzik (1, 3 – striatum laterális része; 2, 4 – prefrontális kéreg).
Az ACM okklúziónak alávetett állatok esetén tapasztalt elváltozások pontosabb
megítélése érdekében szükségessé vált intakt és álműtött állatok bevonása is. Intaktnak
tekintettük azokat az állatokat, amelyeket csak a műtét során alkalmazott kb. 5 perces
éteres altatásnak vetettünk alá, de műtéti beavatkozást nem végeztünk. Az álműtött
állatok esetén az altatás mellett elvégeztük az a. carotis ágainak feltárását és egy rövid
filamentumot vezettünk az ACI-ba, azonban az ACM eredésének elzárására nem került
sor.
A műtét ideje alatt az állatok testhőmérsékletét állandó értéken (37 °C) tartottuk fűtőpad
segítségével. A perioperatív időszakban bekövetkező testhőmérséklet változások
követését rektális hőmérőzéssel végeztük.
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3.3. Trifenil-tetrazolium klorid festés (TTC)
A TTC festés célja az ischaemiás-reperfúziós károsodás mértékének meghatározása az
élő

sejtek

mitokondriumában

dehidrogenázok aktivitása alapján

jelen
69

lévő

szukcinát-dehidrogenáz

és

egyéb

. Az átalakulás folyamatát a 7. ábra és 8. ábra

szemlélteti.
7. ábra. A TTC redukciója trifenil-formazánná

Az enzimatikus átalakulás során a vízben oldható, sárga színű TTC festék oxigén
jelenlétében vörös színű, vízben oldhatatlan formazán-csapadékká alakul.
8. ábra. A tetrazólium sók átalakulása

A tetrazólium klorid sók redukciója az elektron mediátor (pl. glukóz)
oxidációjával párhuzamosan történik, mialatt a dehidrogenáz enzim kofaktorának
(NAD vagy NADP) redukciója és az enzim szubsztrátjának oxidációja megy végbe
(http://www.serva.de).
A TTC-vel nem festődő, csaknem fehér területek mutatják az IR által érintett,
károsodott régiókat, amely felosztható teljesen fehér (core) és halvány rózsaszín
(penumbra) területekre. Az ép területeken lévő enzimatikusan aktív sejtek dehidrogenáz
enzimei képesek átalakítani a TTC festéket, ezért a kialakuló formazán csapadék piros
színűre festi a szöveteket 70.
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A TTC festést kétféle módon valósítottuk meg:
3.3.1. In vivo módszer
Az állatokat pentobarbital (60 mg/kg, ip.) injekció beadásával altattuk el, majd a
mellkas megnyitása után intrakardiálisan 4 % TTC (Sigma-Aldrich) vizes oldatot
juttattunk a keringésbe bolusban. Az állatokat 30 perc elteltével dekapitáltuk, majd 8%
formaldehid-foszát puffer elegyében (pH = 7) fixáltuk az agyvelőket 24 óráig. A fixálás
után 1 mm vastagságú koronális metszeteket készítettünk agyi mátrix eszköz (Braintree
Scientific Co., USA) segítségével.
3.3.2. In vitro módszer
Az állatokat pentobarbital ip. injekció beadásával altattuk el, majd dekapitáltuk őket és a
jégen lehűtött agyvelőkből 1 mm vastagságú koronális metszeteket készítettünk
vibratom kés segítségével. A metszetek festése 2 % TTC vizes oldatban történt standard
körülmények között (30 perc, 37 °C). A megfestett koronális metszeteket 8%
formaldehid-foszát puffer elegyében (pH = 7) fixáltuk 24 óráig.
A metszetek értékelése számítógépes képfeldolgozó szoftver (Digi Cell 4.0)
használatával történt. A metszetek képpontjainak értékelése során, ha egy pont négy
szomszédja ugyanolyan színű volt a terület épnek vagy core területnek volt jelölhető a
szoftver segítségével, míg ha ez nem teljesült, akkor azt penumbrának tekintettük. A
károsodott térfogat mértékegysége mm3, amelyet a teljes agytérfogat százalékos
arányában adtunk meg. A károsodott térfogatot korrigáltuk az érintett oldali arteria
cerebri media okklúzió eredményeképpen létrejött oedema nagyságával 71 a következők
szerint:
Oedema index = ilat. hemispherium térfogata (mm3)
clat. hemispherium térfogata (mm3)
Korrigált károsodott térfogat (mm3) = a károsodott térfogat az adott régióban (mm3)
oedema index
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3.3.3. Evanskék festés
Az Evanskék festék fiziológiás körülmények között az érpályán belül maradó festék, a
szövetek közötti térben való megjelenése az erek endotéliumának károsodására utal.
Az Evanskék (Sigma-Aldrich) vizes oldatát (300 mg/kg/5ml) intrakardiálisan juttattuk
be a pentobarbitál (60 mg/kg, ip.) segítségével előzetesen elaltatott állatba.
Annak igazolására, hogy a TTC festék, az Evanskék festékhez hasonlóan képes eljutni
az MCAO útján elzárt majd reperfundált agyi területre, az Evanskék festék alkalmazása
után 1 perccel a TTC 4 %-os vizes oldatát juttattuk be a keringésbe, szintén
intrakardiálisan. A metszetetek értékelése 1:1 nagyítással történt 72.
3.4. Hisztológiai és immunhisztokémiai festési módszerek
3.4.1. Luxol Fast Blue festés
A Luxol Fast Blue (LFB) festés az idegi elemek vizsgálatára alkalmas festési módszer.
Az idegsejtek axonját borító myelin hüvelyek foszfolipid tartalmuk alapján megkötik a
festéket, amelynek eredményeképpen a myelin elemek zöldeskék színűre, az idegsejtek
liláskék színűre festődnek.
A LFB festéshez a 8%-os foszfát puffert tartalmazó formaldehid (pH = 7) elegyben
rögzített agyszövet mintákat felszálló alkoholsorral víztelenítettük, majd paraffinba
ágyaztuk. A paraffinba ágyazott blokkból 4-8 μm vastagságú metszeteket készítettünk
és Klüver-Barrera szerint festettünk meg 72.
3.4.2. Toluidinkék festés
A toluidinkék egy szintetikusan előállított bázikus jellegű, tiazin-típusú festék, amely
metakromáziával festi a sejtmagot kék, a citoplazma bazofil elemeit halványkék színűre.
A műgyantába ágyazott blokkból, Reichert ultramikrotom segítségével kb. 1 μm
(félvékony) vastagságú metszeteket készítettünk, amelyeket toluidinkék festékkel
(Reanal) festettünk meg 72.
3.4.3. Fluoro-Jade festés
A Fluoro-Jade festést (FJ) egyre szélesebb körben használják a neuronális nekrózis
kimutatására. A Fluoro-Jade

festéshez a paraffinos blokkból metszett 6-8 μm
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vastagságú metszeteket használtunk, amelyeket deparaffinálást követően 0.001 %-os
Fluoro-Jade (Histochem) 0.1 %-os ecetsavval készült oldatával Schmued szerint
festettünk meg 73.
3.4.4. Gliális savas fehérje kimutatása
A gliasejt alakjának fenntartásában szerepet játszó fehérje-jellegű intermedier
filamentumok (glial fibrillary acidic protein, GFAP) megtalálhatók az asztrocitákban, az
ependyma sejtekben, valamint a perifériás idegrendszerben lévő szatellita sejtekben és a
Schwann sejtekben.
A paraffinba ágyazott blokkból készített, 4-8 μm vastagságú metszetek deparaffinálása
után a szöveti antigéneket gyári TRS-ben (target retrieval solution, DAKO),
túlnyomáson történő főzéssel tártuk fel. A szöveti peroxidázt 3%-os hidrogén-peroxid
oldattal gátoltuk. A nem specifikus háttérfestődés csökkentésére szarvasmarha szérum
albumint (DAKO) alkalmaztunk.
Az 1:300 arányban hígított primer GFAP Ab-4 nyúl poliklonális antitesttel (Lab Vision,
USA) 45 percig inkubáltuk a metszeteket nedves kamrában 72. A reakció előhívásához
EnVision® + diaminobenzidin rendszert (DAKO) használtunk a gyári előírás szerint.
3.4.5. Elektronmikroszkópos vizsgálat
A vizsgálandó agyi szövetből 2 mm x 2 mm méretű kockákat vágtunk, amelyeket 4 %os foszfát puffer-formaldehid elegyben (pH = 7), majd 1 % ozmium-tetroxid oldatban
fixáltunk. A szöveti mintákat felszálló alkoholsorral víztelenítettük és Durcupan
műgyantába

(Fluka,

Svájc)

ágyaztuk

be.

A

metszeteket

Reichert

Ultracut

ultramikrotommal készítettük. Az ultravékony metszeteket ólom-citráttal és uranilacetáttal kontrasztosítottuk. Az elektronmikroszkópos felvételek értékelése JEOL JEM1011 elektronmikroszkóppal történt.
3.4.6. Tirozin-hidroxiláz enzim kimutatása
A dopamin-bioszintézis meghatározó lépése az L-3,4-dihidroxi-fenilalanin képződése
tirozinból, amelyet a tirozin-hidroxiláz (TH) enzim katalizál.
A paraffinba ágyazott blokkból 4-8 μm vastagságú metszeteket készítettünk. A
metszetek deparaffinálása után a szöveti antigéneket gyári TRS-ben (target retrieval
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solution; DAKO), túlnyomáson történő főzéssel tártuk fel. A szöveti peroxidázt 3%-os
hidrogén-peroxid oldattal gátoltuk. A nem specifikus háttérfestődés csökkentésére
szarvasmarha szérum albumint (DAKO) alkalmaztunk, majd 1:4000 arányban hígított
nyúl tirozin-hidroxiláz enzim antitesttel (Chemicon, USA) 45 percig inkubáltuk nedves
kamrában 74. A reakció előhívásához EnVision® + diaminobenzidin rendszert (DAKO)
használtunk a gyári előírás szerint.
3.5. A corticostriatális dopaminerg rendszer neurokémiai vizsgálata

3.5.1. A dopamin és a dopamin metabolitok szöveti koncentrációjának
meghatározása HPLC módszerrel
A nagy hatékonyságú folyadékkromatográfiával (HPLC) történő mérés során a
corticostriatális agyi szeletben lévő szöveti dopamin és metabolitjainak (9. ábra)
mennyiségét vizsgáltuk.
9. ábra: Dopamin szintézise és metabolizmusa

A dopamin szintézisének kiindulópontja és egyben a folyamat sebesség
meghatározó lépése a tirozin aminosav átalakulása 3,4-dihidroxi-L-fenilalaninná
(L-DOPA), amelyet a tirozin-hidroxiláz enzim katalizál. Ezt követően a DOPAdekarboxiláz enzim a L-DOPA-ból egy karboxil-csoport eltávolításával képzi a
dopamint. A felhasználatlan L-DOPA a katechol-O-metiltranszferáz (COMT)
enzim

segítségével

3-metildopává

és

vanillinsavvá

bomlik.

A

dopamin

lebontásában a COMT enzimek mellett részt vesz a monoamino-oxidáz (MAO)
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enzim is. A dopamin lebontásának leggyakrabban kimutatott végtermékei a 3,4dihidroxi-fenilecetsav (DOPAC) és a homovanillinsav.

HPLC méréshez sikeres a. cerebri media elzáráson átesett állatokból
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származó

agyszeleteket használtunk, amelyekben in vitro TTC festéssel szöveti károsodást
mutattunk ki.
A corticostriatális agyi szeletek agykérgi és striatális részéből standard eszközzel azonos
nagyságú (2 mm átmérőjű korong) szöveti mintákat vettünk ki. A kivett mintákat lemért
tömegű Eppendorf edénybe helyeztük. Az egyes minták súlyának kiszámítása után
homogenizáló puffert mértünk az Eppendorf edényekbe a várt agyi koncentrációtól
függő hígítás elérésére (az ACM okklúziónak megfelelő oldali minta esetén 200-szoros,
ellenoldali minta esetén 400-szoros hígítás). A hígításhoz használt homogenizáló puffer
összetétele: 240,55 ml desztillált víz; 7,2 ml 70% perklórsav; 1 ml 0,1 M Na2S2O5; 1,25
ml 0,1 M Na-EDTA; 0,5 ml 0,25 M izoproterenol, belső standardként. A hígított
mintákat ultrahangos roncsoló segítségével homogenizáltuk, majd nagyteljesítményű
centrifugával (20 perc, 20 000 rpm, 4°C) ülepítettük
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. A mérésekhez a felülúszót

használtuk fel.
Az elválasztás Perkin Elmer-típusú, fordított fázisú (LiChroCART 250-4 Purospher
STAR RP-18e; szemcseméret: 5µm) oszlopon történt. A mozgófázishoz használt puffer
összetétele: 75 mM NaH2PO4; 2,8 mM oktán-szulfonsav Na-sója; 50 µM Na-EDTA; pH
= 2,6 (H3PO4-val beállítva). A pufferhez 10% acetonitrilt adtunk a vizsgálandó anyagok
elválasztásának elősegítésére. Az injektált térfogat 20 µl volt, kézi injektálással
(Rheodyne injektor).
Az elválasztás után a minta először egy UV-detektorba, majd az amperometriás
detektorba (Decade, Antek Leyden)

áramlik, itt az ún. spacer térben az átáramló

folyadék egy vékony filmet képez. Az amperometriás detektor (elektródpotenciál: 660
mV, erősítés:5 nA) az oszloppal azonos termosztált térben foglal helyet. Az elektródok
között indukálódó árammennyiség mérése állandó elektródpotenciál mellett történt.
A módszer kimutatási határát előzetesen megvizsgáltuk, amely alapján a vizsgált
szöveti koncentrációk mérését megbízhatónak ítéltük. A mérés pontosítása érdekében
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belső standard alkalmazása vált szükségessé, ezért 0,25 nM/ml izoproterenolt adtunk a
homogenizáló pufferhez.
A HPLC módszerrel meghatározott dopamin és metabolitok szöveti tartalmát nmol/g
szövet egységben adtuk meg. A dopamin szintézisére utaló dopamin turnover nagyságát
a következőképpen számoljuk:
Dopamin turnover = DOPAC (nmol/g) + HVA (nmol/g)
dopamin (DA, nmol/g)

3.5.2. Jelzett dopamin felszabadulásának vizsgálata komplex agyszelet
készítményben
Az a. cerebri media műtéti elzárása során a frontoparietális agykéreg és a striatum
károsodik. Az agykéreg piramidális sejtjeiből induló és a striatum GABAerg
idegsejtjein végződő afferens pálya (corticostriatális pálya) részét képezi a bazális
ganglion kör pályarendszereinek (10. ábra). Az alkalmazott komplex agyszelet
magában foglalja a corticostriatális pályát 77.
10. ábra. Striatum pályarendszerei a bazális ganglionok rendszerében fiziológiás
körülmények között
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A bazális ganglionok rendszerét a putamen és a nucleus caudatus (striatum),
valamint a globus pallidus, a nucleus subthalamicus és a substantia nigra magok
alkotják. Az agykéregből érkező információk a striatum közvetítésével jutnak el a
törzsdúcokba, majd a bazális ganglionok által feldolgozott információt a thalamus
közvetíti az agykéregbe. A bazális ganglion kör ún. direkt és indirekt
pályarendszerekből áll, amelyek elsődleges transzmitterei a glutamát, a gammaamino-vajsav (GABA) és a dopamin. A corticostriatális összeköttetések szigorú
topográfiai rend szerint a striatum különböző helyein végződnek, ennek
megfelelően működésük jelentősen eltér egymástól. Ezen összetett rendszerben a
striatum integratív szerepét a zölddel jelzett afferens és a pirossal jelzett efferens
pályák jelzik78.
Az ACM okklúzión átesett, és a műtét sikerességére utaló tüneteket
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mutató állatokat

24 órás reperfúzió elteltével, guillotine segítségével dekapitáltuk. A koponyából
eltávolított agyvelőt 4°C hőmérsékletű, oxigenizált Krebs-bikarbonát puffert tartalmazó
üvegedénybe helyeztük. A kisagy lemetszése után az agyvelőt középen, hosszanti
irányban zsilett pengével kettévágtuk, majd kimetszettünk egy agyszövet darabot az
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ACM okklúziónak megfelelő oldalon. A szelet metszési síkját a bulbus olfactorius felső
pontját és a chiasma opticumot összekötő egyenes határozza meg

77,79

. Ezt az egyenest

követve két darab, 400-600 μm vastagságú agyi szeletet metszettünk ki, az egyikből a
kromatográfiás méréshez vettünk ki szöveti mintát (3.5.1. fejezet) a másikból, pedig ék
alakú kimetszést végeztünk. Az ék alakú metszés első vonala az oldalsó agykamra és a
bazális felszín mediális középpontját köti össze, a második metszésvonal az elsővel
párhuzamosan, attól 2 mm távolságban, laterális irányban haladt. Az így nyert
preparátum összefüggő szeletként foglalja magában a prefrontális agykérget, a corpus
callosum és a striatum egy részét (11. ábra). A radioaktív dopamin felszabadulás
mérését mindig az elsővel párhuzamosan vágott és nem TTC-vel festett corticostriatalis
szeletben végeztük.
11. ábra. Az agykéreg és a striatum pályarendszereinek elhelyezkedése és a
corticostriatális szelet metszési síkjának iránya

A szelet metszési síkját a bulbus olfactorius felső pontját és a chiasma opticumot
összekötő egyenes határozza meg 77,79.
A kimetszett szeleteket 1 ml hideg Krebs-bikarbonát puffert tartalmazó kémcsőbe
helyeztük folyamatos oxigén átbuborékoltatás mellett. Ezt követően a kémcsöveket 37
°C hőmérsékletű vízfürdőbe helyeztük. A pufferhez 370 kBq [3H] jelzett dopamint (10
μl/cső) adtunk. A jelzett dopamin specifikus aktivitása 38 Ci/mM. A tríciált dopamin
koncentrációja a töltés alatt megközelítőleg 260 nM volt. A jelzett dopamin szöveti
raktárakba történő felvételére 45 percet biztosítottunk folyamatos karbogén (93-95 %
oxigén és 5-7 % szén-dioxid keveréke) átbuborékoltatás mellett. Az izotópfelvétel után
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a szeletek karbogenizált Krebs-bikarbonát puffert tartalmazó perfúziós kamrába
kerültek (12. ábra).
12. ábra. A kétrészes perfúziós kamra képe

Az agyszeletet egy kétrészes perfúziós kamrában helyeztük el, ahol a szelet
agykérgi és striatális részeit egy szilikon zsírral bekent fal választja el egymástól.
Az elválasztó fal kialakítása megakadályozza a két szöveti részt tartalmazó
folyadék keveredését, de lehetővé teszi az ingerületátvitelt az agykérgi részről a
striatumra. Az agykéreg az ingerlő elektródák között helyezkedik el 77.
Az alkalmazott puffer összetétele: 118 mmol/l NaCl; 4,7 mmol/l KCl; 1,25 mmol/l
CaCl2; 1,2 mmol/l NaH2PO4; 1,2 mmol/l MgCl2; 25 mmol/l NaHCO3, 11,5 mmol/l
glükóz. Áramlási sebesség: 1 ml/perc, amelyet perisztaltikus pumpával hoztunk létre.
Az első 30 percben a kamrában lévő agyszeletet folyamatosan perfundáltuk, mialatt a
kifolyó folyadékot folyamatosan eltávolítottuk a rendszerből (ekvilibrációs periódus).
Ezt követően automata frakció-kollektorral 3 percenként gyűjtöttük a mintákat (frakció).
Az első 30 darab minta gyűjtése a kísérlet ingerlésmentes periódusa alatt történt, ezután
a 31. frakció gyűjtése alatt az agyszelet agykérgi részén elektromos téringerlést
végeztünk. Az alkalmazott elektromos ingerlés jellemzői: 40 V, 20 Hz, 2 ms impulzus
szélesség (alternáló +/- 1-1 ms), ingerlési idő: 3 perc. A 41. minta gyűjtésének ideje
alatt 40 mM KCl tartalmú Krebs-bikarbonát pufferrel perfundáltuk a preparátum
striatumot tartalmazó részét a puffer NaCl koncentrációjának arányos csökkentése
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mellett. A KCl oldattal történő perfúzió célja a szövet életképességének és
válaszképességének ellenőrzése és hogy a cortikális és stritális térrészt sikerült-e teljes
mértékben izolálni. Striatális KCl perfúzió hatására csak akkor nő meg az agykéregben
a dopamin felszabadulás, ha a KCl oldat átjut az agykérget tartalmazó térrészbe.
Kísérleteink értékelése során olyan sikeres ACM okklúzión átesett állatok
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agyi

szeleteiből származó adatokat dolgoztuk fel, amelyek esetén KCl perfúzió hatására
ingerlési csúcsot kaptunk és in vitro TTC festéssel a szöveti károsodás kimutatható volt.
A kísérlet végén, az agyszövetben visszamaradt izotóppal jelzett neurotranszmitter
radioaktivitásának megállapítása céljából az agyszeletet kivettük a perfúziós kamrából
és a corpus callosum magasságában kettévágtuk. Az agykérgi és a striatális részeket
előzetesen lemért súlyú Eppendorf edényekbe helyeztük és külön-külön 400 μl 0.1 M
sósavat adtunk hozzá. A szöveteket 30 másodpercig ultrahangos roncsoló segítségével
homogenizáltuk, és 30 perc elteltével a homogenizátumot asztali centrifugával (10 000
rpm, 10 perc) ülepítettük. A felülúszóból 200 μl-t 2 ml Packard Ultima gold
szcintillációs folyadékkal kevertünk össze 79.
A radioaktivitás mértékét Packard folyadék-szcintillációs β-számláló segítségével
határoztuk meg Bq/g egységben a következők szerint:
Bq/g = (DPM/60)/ szöveti tömeg (g)
DPM = radioaktív bomlások száma percenként
A csúcs alatti területet (AUC, area under the curve) kiszámítását a következő módon
végeztük: az elektromos ingerlés által létrehozott csúcsot alkotó mintákban lévő
radioaktív izotóp radioaktivitásának összegéből kivontuk az ingerlést megelőző és az azt
követő 3-3 mintában lévő radioaktív izotóp radioaktivitásának átlagát (13. ábra).
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13. ábra. [3H] jelzett dopamin felszabadulása a corticostriatális szelet agykérgi és
striatális részéből az egyes frakciókban

Az első 30 darab minta gyűjtése a kísérlet ingerlésmentes, nyugalmi periódusa
alatt történt. Ezután a 31. frakció gyűjtése alatt az agyszelet agykérgi részén
elektromos

téringerlést

végeztünk.

Az

elektromos

ingerlés

hatására

az

agykéregben és a striatumban elsősorban radioaktívan jelzett dopamin szabadult
fel, amelynek radioaktivitását az elvezetett folyadékban mértük

80,81

. A

corticostriatális szelet agykérgi (kék) és striatális (zöld) részéből felszabadult [3H]
jelzett dopamin változása a kísérlet alatt.
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3.6. A szenzomotoros deficit vizsgálata
Az ischaemiás-reperfúziós (IR) károsodás által okozott szenzomotoros deficitet 1 órás a.
cerebri media elzárását követően 24 óra reperfúzió elteltével vizsgáltuk, amelyhez négy
különbözőképpen differenciált és súlyozott skálát alkalmaztunk.
3.6.1. Neurológiai skálák
A

kiválasztott

neurológiai

skálák

alapja

a

testtartási

rendellenességek

és

mozgáskoordinációs zavarok vizsgálata, valamint az izomtónus csökkenés, a szenzoros
funkciók, a spontán mozgásaktivitás és az általános állapot értékelése.
3.6.1.1. Reglődi-féle skála
A Reglődi-féle skála

53

növekvő pontszámokkal értékeli az ischaemiás agyi károsodás

következtében kialakult szenzomotoros deficitet 16 vizsgálati paraméter tekintetében
(1. táblázat). Vizsgálataink során a skálába épített többféle beállítással szereplő
egyensúlyozás vizsgálatát nem végeztük el, a többi skálával való összehasonlíthatóság
érdekében. Az így a módosított Reglődi-féle skála használatával az agyi ischaemiareperfúziónak alávetett állatok esetén maximálisan 31 pont, a neurológiai elváltozásokat
nem mutató állatok (intakt) esetén 0 pont volt adható.
3.6.1.2. Hunter-féle skála
A Hunter-féle skála

82

10 db vizsgálati paraméter alapján ítéli meg a neurológiai

elváltozások mértékét (1. táblázat). Minél kevésbé látható a neurológiai deficit, annál
magasabb pontszámot kap a sérült állat. A skála maximális pontszáma 21.
3.6.1.3. Garcia-féle skála
A Garcia-féle skála

83

egy 6 vizsgálati paraméterből álló vizsgálati skála, amelyben az

agyi ischaemia tüneteinek megjelenése csökkenő pontszámokkal értékelhető (1.
táblázat). A skála maximális pontszáma 18.

35

3.6.1.4. Bederson-féle skála
A Bederson-féle skála

75

a legnagyobb múlttal rendelkező neurológiai skála, amelyet

később Hunter és munkatársai kibővítettek

82

, ezáltal a skála differenciáltabbá vált. A

skála jellegzetessége, hogy 5 kumulatív vizsgálati paramétert értékel. A neurológiai
deficittel rendelkező állat esetén maximálisan 5 pont adható.
A skála paraméterei a következők:
0- az állat nem mutat kóros neurológiai tüneteket;
1- az állat nem tudja kinyújtani teljes mértékben a bal mellső lábát;
2- az állat kevésbé válaszol a farok enyhe meghúzására a bal mellső lábának
megmozdításával, mint a jobb oldali mellső lábával;
3- az állat spontán mozog, körben jár, vagy forog (14.ábra, A.);
4- az állat kevéssé érzékeli környezetét, és csak akkor mozog, ha ösztönözzük rá pl.
enyhén meghúzzuk a farkát, vagy hanghatás alkalmazása;
5- az állat egyáltalán nem mozog.
Az állatokat nappal vizsgáltuk, ugyanazt a sorrendet követve mindegyik skála
alkalmazásánál. A vizsgálatok során az IR csoportban kapott adatok hitelességét
előzetesen intakt állatokban mért adatokhoz hasonlítottuk. Az állatok neurológiai
vizsgálatát olyan kolléga segítségével végeztük, aki nem volt tájékoztatva az egyes
neurológiai skálák összetételéről.
1. táblázat. Alkalmazott neurológiai vizsgálati skálák és az egyes vizsgálati
paraméterekre adható pontszámok a tünetek jellege szerint
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Reglődi-féle skála
Spontán
mozgásaktivitás
vizsgálata.
(1 perc)
0-1 - Normális vagy
enyhén
csökkent
explorációs viselkedés.
2- Az állat explorációs
viselkedése
nem
folyamatos.
3- Az állat csak ösztönzés
hatására mozog.
4- Az állat nem mozog, de
az izomtónusa megtartott.
5- Az állat nem mozog és
izomtónusa csökkent.

1. Mozgásaktivitás
Hunter-féle skála
Mozgásaktivitás értékelése.
0- Az állat egyáltalán nem
mozog.
1- Az állat bizonytalanul,
támolyogva jár.
2- Az állat fiziológiás
mozgásaktivitást mutat.

Garcia-féle skála
Spontán
mozgásaktivitás
vizsgálata a ketrecben (5
perc).
0 - Az állat nem mozog.
1- Az állat nem áll fel, a
ketrecében keveset mozog.

2. Testtartási rendellenességek az állat farkánál fogva felemelt helyzetében
Reglődi-féle skála
Hunter-féle skála
Garcia-féle skála
Az állatot a farkánál fogva Az állatot a farkánál fogva Az állatot a farkánál fogva
felemeljük az asztalról. A felemeljük az asztalról. A felemeljük az asztalról. A
mellső lábak helyzetét testtartását
és végtagok
helyzetét
és
értékeljük.
elmozdulásának
irányát elmozdulását értékeljük.
0- Az állat mellső lábait értékeljük.
0- Az állat nem mozgatja
teljesen ki tudja nyújtani.
1- Az állat csak egyik bal mellső lábát.
1- Az állat mellső lábait irányába képes elfordulni 1- Az állat a bal mellső és
kevésbé tudja nyújtani.
(14. ábra, B.).
hátsó
lábát
kevésbé
2- Az állat mellső lábait 2- Az állat mindkét irányba mozgatja.
nem tudja nyújtani.
képes elfordulni.
2- Az állat a bal oldali
mellső és hátsó lábát
Az állatot a farkánál fogva
mozgatja, de lassabban,
felemeljük az asztalról. Az
mint a jobb oldalon.
állat
testtartását
3- Az állat mindegyik lábát
értékeljük.
azonos
mértékben
0- Az állat mindkét irányba
mozgatja.
képes
elfordítani
a
mellkasát.
1- Az állat egyik irányba
kevésbé képes elfordítani a
mellkasát.
2- Az állat az egyik
irányba
nem
képes
elfordítani a mellkasát (14.
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ábra, B.).
3. Mozgási rendellenességek, mozgáskoordinációs zavarok álló helyzetben
Reglődi-féle skála
Hunter-féle skála
Garcia-féle skála
Az asztalra helyezett állat Az állatot az asztalra Az asztalra helyezett állat
mozgását és annak irányát helyezzük, és a mozgását egyik majd másik oldalát
értékeljük.
értékeljük.
tompa
eszközzel
0- Az állat egyenes 0- Az állat forog (14. ábra, megérintjük, majd az állat
vonalban jár.
A.).
reakcióját,
fejmozgását
1- Az állat a végtagi parézis 1- Az állat egyenesen jár.
értékeljük.
irányában halad.
Az állatot egy 45 ° 1- Az állat nem reagál az
2- Az állat a végtagi parézis dőlésszögű
lejtőre érintésre.
irányában, nagy körben helyezzük fejjel lefelé. A 2- Az állat csak lassan
forog
lejtőn való elmozdulását reagál az érintésre.
3 - Az állat mindkét
3- Az állat járásában az értékeljük.
egyenes járás és a forgás 0- Az állat nem mozdul, oldalon vizsgálva azonos
az
érintés
váltakozik.
fejjel lefelé nézve marad a mértékben
irányába fordítja fejét.
4- Az állat forog és/vagy lejtőn.
egyéb
testtartási 1- Az állat megfordul és
rendellenességek
is elindul felfelé a lejtőn 30
láthatók, pl. hason csúszik
másodpercnél több idő alatt
5- Az állat forog (14. ábra, 2- Az állat megfordul és
A.).
elindul felfelé a lejtőn 15Az állatot egy 45 ° 30 másodpercen belül
dőlésszögű
lejtőre 3- Az állat megfordul és
helyezzük fejjel lefelé. A elindul felfelé a lejtőn 15
lejtőn való elmozdulását másodpercen belül.
értékeljük.
A állatot hátára fektetjük a
0- Az állat megfordul, és tenyerünkben. Majd az
fel tud menni a lejtőn.
állat
hasra
történő
1- Az állat nem képes átfordulását értékeljük.
felmenni a lejtőn.
0 -Az állat nem tud
Az asztalra helyezett állat visszafordulni
farkát enyhén meghúzzuk 1- Az állat vissza tud
(3x). A mozgáskoordinációs fordulni
hason
fekvő
zavar
megjelenését helyzetbe.
értékeljük.
0- Nincs elváltozás.
1- Enyhe elváltozás.
2- Súlyos
mozgáskoordinációs zavar.
Az asztalra helyezett állat
hátát kitérítjük az egyik,
majd a másik oldalra (3x).
A
mozgáskoordinációs
zavar
megjelenését
értékeljük.
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0- Nincs elváltozás.
1- Enyhe elváltozás.
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4. Mellső és hátsó lábak használata
Reglődi-féle skála
Hunter-féle skála
Garcia-féle skála
Mellső láb használatának Az állatot az asztal szélére Az állatot farkánál fogva
értékelése.
helyezzük,
a
szélével annyira emeljük fel az
0- Nincs elváltozás.
merőlegesen úgy, hogy feje asztalról, hogy még azt
1- Enyhe asszimetria a két az asztal széléről kissé éppen
elérje
mellső
mellső
láb
használata lelógjon. (Ekkor az intakt lábaival, és lépni tudjon
között.
A mellső láb
állat a mellső lábaival rajta.
2- A bal mellső lábát nem megpróbálja elkapni az használatát értékeljük.
használja.
asztallap alsó részét.) A 0- Az állat nem használja a
Hátsó láb használatának mellső láb használatát bal mellső lábát.
1- Az állat a bal mellső
értékeljük.
értékelése.
1- Az állat csak egyik lábát lábát kevésbé használja.
0- Nincs elváltozás.
2- Az állat a bal mellső
1- Enyhe aszimmetria a két érinti az asztalhoz.
hátsó láb használata között. 2- Az állat mindkét lábát az lábát kevésbé nyújtja ki,
mint a jobb mellső lábát.
2- A bal oldali hátsó lábát asztalhoz érinti.
nem használja.
Az állatot farkánál fogva 3- Az állat mindkét lábát az
2-Súlyos
felemeljük az asztalról, asztalhoz érintve, azokat
mértékben
mozgáskoordinációs zavar. hogy még azt éppen elérje. azonos
A mellső láb használatát használja.
értékeljük.
1- Az állat csak egyik
mellső lábát nyújtja ki az
asztal felé.
2- Az állat mindkét mellső
lábát nyújtja ki az asztal
felé.
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5. Izomtónus szimmetriája, izomerő
Reglődi-féle skála
Hunter-féle skála
Garcia-féle skála
Az állatot az asztalra Kontralaterális
reflex Az állatot farkánál fogva
helyezzük, majd egyik majd értékelése.
annyira emeljük fel az
másik
oldalról 0- A reflex kiváltható.
asztalról, hogy még azt
megpróbáljuk kitéríteni az 1- A reflex nem váltható ki. éppen
elérje
mellső
egyenes helyzetéből. Az Az
állatot
bordázott lábaival, és lépni tudjon
oldalirányú eltolás ellen gerendára helyezzük úgy, rajta.
A mellső
láb
kifejtett
ellenállást hogy mellső lábaival meg használatát értékeljük.
értékeljük.
tudjon kapaszkodni. A 0- Az állat nem használja a
0Az állat megtartja kapaszkodás
mértékét bal mellső lábát.
magát egyenesen.
1- Az állat a bal mellső
értékeljük.
1- Az állat kevésbé tudja 0- Az állat nem tudja magát lábát kevésbé használja.
magát
megtartani megtartani
2- Az állat a bal mellső
egyenesen.
1- Az állat csak lóg a lábát kevésbé nyújtja ki,
2- Az állat a jobb oldali gerendán.
mint a jobb mellső lábát.
eltolás hatására nem tudja 2- Az állat csak egyik 3- Az állat mindkét lábát az
magát megtartani, eldől.
mellső lábát tartja a asztalhoz érintve, azokat
azonos
mértékben
Az állatot a ketrec rácsos gerendán.
falán
engedjük 3- Az állat mindkét mellső használja.
lábát a gerendán tartja és Az állatot a ketrec rácsos
megkapaszkodni
(Fiziológiás esetben az felhúzza magát és felhúzza falán
engedjük
megkapaszkodni
állat ekkor mind a négy magát a gerendára.
lábát használva felmászik a
(Fiziológiás esetben az
állat ekkor mind a négy
ketrec
falán.)
A
lábát használva felmászik a
kapaszkodás
mértékét
értékeljük.
ketrec falán.) Miután az
0Az
állat
erősen
állat
megkapaszkodott
kapaszkodik a ketrec rácsos
farkánál
fogva
falához mindkét mellső
megpróbáljuk a ketrec
lábával. Az eltávolításnak
falától
eltávolítani.
A
ellenáll.
kapaszkodás
mértékét
1- Az állat csak egyik
értékeljük.
lábával kapaszkodik a
1- Az állat nem tud
megkapaszkodni a ketrec
ketrec rácsos falához. Az
eltávolításnak kevésbé tud
rácsos falán.
2- Az állat megkapaszkodik
ellenállni.
a
rácsos
falon,
de
megtartani magát nem
tudja.
3- Az állat könnyen
megkapaszkodik a rácsos
falon, és erősen tartja
magát.
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Reglődi-féle skála
Az állatot függőlegesen
kézbe fogjuk és a mellső
lábak talpait egy pálcával
megérintjük. A fogási reflex
mértékét értékeljük.
0- A fogási reflex látható.
Az állat mellső láb talpának
érintésére a talpát becsukja
és megfogja a pálcát
mindkét mellső lábával.
1- A fogási reflex csak
egyik mellső láb esetén
látható.
Az állatot függőlegesen
kézbe fogjuk és a mellső
lábak talpait egy hegyes
tűvel enyhén megérintjük. A
tapintási reflex mértékét
értékeljük.
0- A tapintási reflex
látható. Az állat mellső
lábát elrántja a tűtől.
1- A tapintási reflex csak
egyik mellső láb esetén
látható.

Reglődi-féle skála

-

6. Szenzoros funkciók
Hunter-féle skála

-

7. Általános állapot
Hunter-féle skála
Általános állapot értékelése.
0- Az állat lesoványodott,
legyengült,
izomtónusa
lecsökkent.
1- Az állat külseje ápolatlan,
pl.
piszkos
a
szőre,
összehúzza magát.
2Az
állat
szőrzete
gondozott,
éber,
a
környezete iránt érdeklődik.
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Garcia-féle skála
Az állat szempilláit tompa
tárggyal végigsimítjuk és az
állat reakcióját értékeljük.
(A szempillák érintésére
irányuló mozdulatot az
állat hátsó része felől
indítjuk, ezáltal elkerüljük
az állat látóterébe történő
belépést). A szenzoros
funkció mértékét értékeljük.
1- Az állat nem reagál a
szempillák érintésére.
2- Az állat csak lassan
reagál
a
baloldali
szempillák érintésére.
3Az
állat
azonos
mértékben
reagál
a
szempillák
érintésére
mindkét oldalon. Fejét
elfordítja
a
szempilla
érintésének hatására.

Garcia-féle skála

-

14. ábra. Az a. cerebri media elzárása következtében kialakult jellegzetes tünetek

A: Forgás

B: Mellkas elfordítása

3.6.2. Funkcionális tesztek
3.6.2.1. Lépéshiba mérése (foot fault)
A lépéshiba teszt során az állatot kb. 40 cm magasra emelt 20 cm x 20 cm méretű
fémrácsra helyeztük, a rács lyukmérete 2,3 cm x 2,3 cm

84

. A fémrács alatt szivacsot

helyeztünk el az esetlegesen leeső állat sérülésének kiküszöbölése céljából. A mérés
során azt számoltuk, hogy a szenzomotoros deficit következtében az állat melyik lába és
hányszor csúszik át a rácspontok közötti lyukakon (15. ábra).
Az intakt és álműtött állatok esetén lépéshiba nem volt kimutatható, ezért ezen
eredményekkel nem számoltunk a későbbiekben.
15. ábra. Lépéshiba mérése
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Az állatot kb. 40 cm magasra emelt, standard rácsméretű fémrácsra helyezzük, és
azt számoljuk, hogy a szenzomotoros deficit következtében az állat melyik lába és
hányszor csúszik át a rácspontok közötti lyukakon (lépéshiba).
A mérés időtartama 2 perc. Az így kapott adatokból a lépéshiba indexet a következő
módon számoljuk:

Ha a lépéshiba index értéke 0, akkor nincs aszimmetria a két oldalon lévő lábak között.
Az állatot zajkeltéssel vagy érintéssel ösztönöztük a rácson való mozgásra, amennyiben
aktivitása alapján azt szükségesnek ítéltük 84.
3.6.2.2. Egyensúlyozás (beam balance)
Az egyensúlyozás (beam balance) teszt során az állatot egy 40 cm magasságban
felfüggesztett érdes fa gerenda (d = 2,5 cm) közepére helyeztük (16. ábra), amely alatt
egy szivacsot helyeztünk el az esetlegesen leeső állat sérülésének kiküszöbölése
céljából. A fa gerendára helyezett állat igyekszik megkapaszkodni a gerendán és
megtartani egyensúlyát. A szenzomotoros deficit következtében az állat érintett oldalon
lévő mellső és hátsó lába lecsúszik a gerendáról, és elveszíti egyensúlyát

85

. Intakt és

álműtött állatok mindegyike fenn tudott maradni gerendán a vizsgálat 2x30 másodperce
alatt, ezért ezen eredményekkel nem számoltunk a későbbiekben.
16. ábra. Egyensúlyozás
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Az állatot egy 40 cm magasságban felfüggesztett érdes fa gerenda közepére
helyezzük, és a gerendán eltöltött időt mérjük. A neurológiai deficit mértékétől
függően végtagjaival kapaszkodik, és igyekszik fennmaradni a gerendán.
A kísérlet során azt mértük, hogy az állat mennyi ideig képes fennmaradni a gerendán a
kísérlet 30 másodpercéből. A egyensúlyozás mértékét (másodperc) a két mérés
átlagából számoljuk 85.
3.6.2.3. A lokomotoros aktivitás vizsgálata
Az állatot meghatározott méretű (41 cm x 41 cm x 30 cm), négyzet alapú, helyiségbe
helyezzük (17. ábra). Az erős fény által okozott diszkomfort érzést derengő fény
alkalmazásával csökkentettük. A vizsgálat időtartama 15 perc (3 x 5 perc) volt. Az állat
mozgását az infravörös fénynyalábok megszakításából számolta a számítógép 87.
Az állat mozgását a megtett út, az infravörös fénynyaláb megszakításainak száma, a
mozgással eltöltött idő és a pihenéssel eltöltött idő jellemzi. A kísérletben részt vevő
állatok mozgásának értékelésekor valamennyi paramétert figyelembe vettük. Az
adatokat a megtett út függvényében ábrázoltuk, mértékegysége: inch.
17. ábra. A lokomotoros aktivitás mérése

Az állatot egy négyzet alapú helyiségbe helyezzük, ahol derengő fényt
alkalmaztunk.

A

mozgásaktivitást

a

fénynyalábok segítségével regisztráltuk.
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készülék

falába

épített

infravörös

3.6.3. Korrelációs vizsgálatok
A neurológiai vizsgálatok során alkalmazott skálák eredményeinek összehasonlításakor
normalizált értékekkel számoltunk:

Továbbá, a Hunter és Garcia-féle skálák esetén a normalizált pontértékeket tovább
alakítottuk a következőképpen:

Az átalakítás célja, hogy mindegyik skála esetén 0 pont a fiziológiás neurológiai
paraméterekkel rendelkező állat állapotára, az adott skála maximális pontszáma pedig
az MCAO által okozott kóros neurológiai elváltozásokat mutató állat státuszára utaljon.
A szenzomotoros funkciók vizsgálatát a gerendán való egyensúlyozás (beam balance) és
lépéshiba (foot faults) tesztekkel egészítettük ki.
3.7. Testtömeg mérés
A testtömeg mérés fontos vizsgálati paraméter az állat fizikális állapotának
megítéléséhez. Az állatok tömegének mérését a műtéti beavatkozás előtt és 1 nap
elteltével végeztük el asztali mérleg segítségével (2201 típusszámú mérleg, Sartorius).
3.8. Statisztikai értékelés
A kísérletsorozat értékelése során alkalmazott statisztikai módszereket a kísérlet
jellegétől függően választottuk ki (TTC festés és lokomotor aktivitás vizsgálat:
ANOVA, Duncan post hoc teszt; HPLC mérés és corticostriatális szelet technika:
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ANOVA, Tukey-Kramer post hoc teszt; neurológiai skálák korrelációja: Pearson
korreláció). A számításokhoz Statistica 6.0 programot használtunk.
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4.

Eredmények

4.1.

TTC festéssel kapott eredmények

Az intakt kontroll állatok esetén sem oedemát, sem az agyi szövetek károsodására utaló
festődési jelet nem láttunk. A statisztikai feldolgozás során kizárólag az egymást követő
időpontokban mért core és penumbra térfogatát hasonlítottuk össze mind az
agykéregben, mind a striatumban. Ezen kívül az in vitro és in vivo festéssel kapott core
és penumbra értékeket hasonlítottuk össze egymással, az agykéregben és a striatumban
egyaránt.
4.1.1. Az in vivo TTC festéssel kapott eredmények
-

A két egymást követő időpontban mért károsodott térfogatok (core és penumbra)
összehasonlítása (19. ábra):

Az in vivo TTC festés esetén már a 60 perces MCAO végén, a filamentum
eltávolításakor jelentős térfogatú core és penumbra régió látható mind az agykéregben
(48.6 mm3, 77.8 mm3), mind a striatumban (63.2 mm3, 53.5 mm3). Ezt követően az
agykéregben a core térfogata 0 és 1 óra között csökken, 1 és 16 óra reperfúzió idő
között nem változik, majd a core térfogata 16 és 24 óra reperfúzió idő között
ugrásszerűen megnő. Az agykéregben a penumbra térfogata nem változik az egyes
reperfúziós idők között. A striatumban a core térfogata 0 és 1, valamint 4 és 8 óra között
csökken. A striatumban a penumbra térfogata csak 8 és 16 óra reperfúziós idő között
csökken.
-

A core és penumbra nagyságának összehasonlítása különböző reperfúziós időpontokban
(19. ábra):

Az agykéregben mindegyik reperfúziós időnél vizsgálva szignifikánsan különbözik a
core és a penumbra térfogata. Az agykéregben 16 órányi reperfúziós idő elteltéig a core
mintegy 40-60%-a a penumbra térfogatának. A striatumban csak 8 és 24 óra reperfúzió
elteltével különbözik a core és penumbra nagysága. 24 óra reperfúziós időnél a core és
penumbra aránya megváltozik, ekkor a penumbra mindössze kb. ¼-e a core
térfogatának mind az agykéregben, mind a striatumban.
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19. ábra. A core (■) és penumbra ( ) térfogata az agykéregben és a striatumban in
vivo TTC festés alkalmazásával

agykéreg

károsodott szövet
térfogata %

30

***

20
###

*

10

###
###

###

0
1
n=14 n=16

4
8
16
24
n=13 n=10 n=12 n=22

striatum

30
károsodott szövet
térfogata %

###

*

0
reperfúzió
időtartama,
óra

##

20

*

*

10

#

*

0
reperfúzió
időtartama,
óra

*

0
n=14

1
n=16

4
n=13

#

8
16
n=10 n=12

24
n=22

(Összehasonlítás módja: Két egymást követő időpont között kapott károsodott
térfogatok összehasonlítása: *; core és penumbra nagyságának összehasonlítása
különböző reperfúziós időpontokban: #. A szignifikancia szintek jelölése: *, #
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p<0,05; ## p<0,01; ***, ### p<0,001; Adatok: átlag±SEM, agytérfogat %;
Statisztikai módszer: ANOVA, Duncan post hoc teszt)
4.1.2. Az in vitro TTC festéssel kapott eredmények
-

Két egymást követő időpont között kapott károsodott térfogatok (core és penumbra)
összehasonlítása (20. ábra):

A 60 perces ACM okklúzió végén közvetlenül és 1 órás reperfúziós idő elteltével csak
igen gyenge, a TTC festéssel rózsaszín területként látható penumbra jellegű szöveti
károsodás volt kimutatható az agyszeletben. Ezt követően, a 4 órás reperfúziós idő
elteltével mind az agykéregben, mind a striatumban kismértékű, de jól elkülöníthető
fehér színű core látható, a penumbra tovább növekszik. A korábbi reperfúziós időhöz
mérten a core térfogatok nem növekedtek szignifikáns mértékben, azonban az
agykéregben a penumbra térfogata szignifikáns mértékben növekedik 1-4 óra és 8-16
óra reperfúziós idő elteltével.
20. ábra: A core (■) és penumbra ( ) térfogata az agykéregben és a striatumban
in vitro TTC festés alkalmazásával
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8
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16
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(Összehasonlítás módja: Két egymást követő időpont között kapott károsodott
térfogatok összehasonlítása: *; core és penumbra nagyságának összehasonlítása
különböző reperfúziós időpontokban: #. A szignifikancia szintek jelölése: *, #
p<0,05; **, ## p<0,01; ### p<0,001; Adatok: átlag±SEM, agytérfogat %;
Statisztikai módszer: ANOVA, Duncan post hoc teszt)
-

A core és penumbra nagyságának összehasonlítása különböző reperfúziós időpontokban
(20. ábra):

Az agykéregben és a striatumban szignifikánsan különbözik a core és penumbra
nagysága minden időpontban. A core és penumbra egymáshoz viszonyított aránya
változik: ez az arány 4 óra reperfúzió elteltével 1:4, míg a reperfúzió későbbi fázisában
megközelítőleg az arány csökken az agykéregben és a striatumban egyaránt.
4.1.3. Az in vitro és in vivo TTC festési módszer eredményeinek összevetése
A két festési módszerrel kapott eredmények teljes mértékben eltérő festődési dinamikát
mutatnak (21. ábra). Mind az agyi régiók (agykéreg, striatum) tekintetében, mind a
festődés jellegében (core, penumbra) szignifikáns különbségek mutathatók ki az in vitro
és in vivo TTC festés eredményei között (2. táblázat).
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21. ábra. Az in vivo és in vitro TTC festéssel kapott koronális agyszeletek az
MCAO után különböző, reprezentatív időpontokban
In vitro festés

In vivo festés

Az agy egy-egy koronális metszete a bregmától számított kb. 0,2 mm távolságban
anterior irányban. A TTC festéssel fehérnek látszó core és a rózsaszín penumbra
területek változása az 1 órás a. cerebri media elzárása után közvetlenül és 1, 8, 24
óra reperfúziós idő elteltével.
2. táblázat. Az in vitro és in vivo TTC festés eredményeinek összehasonlítása
(Szignifikancia szintek jelölése: ** p<0,01; *** p<0,001; Adatok: átlag±SEM,
agytérfogat %; Statisztikai módszer: ANOVA, Duncan post hoc teszt)
agykéreg
in vitro
0 óra
n=10
1 óra
n=16
4 óra n=12
8 óra n=12
16 óra n=12
24 óra n=15
in vivo
0 óra
n=14
1 óra
n=16
4 óra
n=13
8 óra
n=10
16 óra
n=12
24 óra
n=22

core
0.00 ± 0.00
0.00 ± 0.00
1.14 ± 0.52
3.99 ± 1.12
5.57 ± 0.91
8.47 ± 1.90

5.80
3.39
3.70
2.88
3.89
20.09

core
± 0.37
± 0.69
± 0.65
± 0.54
± 0.24
± 0.46

penumbra
1.14 ± 0.40
0.90 ± 0.24
5.03 ± 0.36
7.52 ± 0.98
11.77 ± 1.71
14.98 ± 1.61
agykéreg
penumbra
***
9.28 ± 0.38
**
8.58 ± 0.15
8.10 ± 0.77
6.53 ± 0.82
7.37 ± 0.63
***
5.34 ± 0.41
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0.00
0.00
0.86
2.11
2.27
3.92

***
***

***
***

7.54
3.99
5.28
3.08
2.65
4.71

striatum
core
± 0.00
± 0.00
± 0.21
± 0.59
± 0.85
± 0.61
striatum
core
± 0.45 ***
± 0.66 ***
± 0.48 ***
± 0.52
± 0.12
± 0.22

penumbra
0.00 ± 0.00
0.00 ± 0.00
3.50 ± 0.55
3.99 ± 0.74
5.03 ± 0.55
7.20 ± 1.65
penumbra
6.38 ± 0.37 ***
3.99 ± 1.36 ***
5.32 ± 0.86
6.73 ± 0.68
3.77 ± 0.51
1.26 ± 0.24 ***

Az in vitro festéssel nem tapasztalunk számottevő elváltozást a reperfúzió kezdetén,
ezért a 0 és 1 órás reperfúziós időpontokban az in vivo festéssel mért szöveti károsodás
szignifikánsan nagyobb volt. A reperfúzió későbbi időpontjait tekintve, a kép összetett:
míg 8 órás reperfúzió elteltével hasonló kiterjedésű a core és a penumbra nagysága
mindkét agyi régióban, ezzel szemben 4 óránál a striatum core és 16 óránál az
agykéregben mért penumbra különböznek egymástól. 24 óra reperfúziós elteltével, bár a
teljes károsodott terület nagysága (mindkét agyi régióban mért core és penumbra
összege) nem különbözik a két festés esetén (34,6 % és 31,4 %), de a striatumban
mérhető penumbra kivételével a core térfogata nagyobb, a penumbra térfogata pedig
kisebb az in vivo TTC festés után.
4.1.4. Evanskék festés
Annak vizsgálatára, hogy vajon a TTC eljut-e a korábban a véráramlástól elzárt
területekre, Evanskék festést alkalmaztunk (22. ábra). Az Evanskék eljut az a. cerebri
media vérellátási területére a reperfúziót követően.
22. ábra. Evanskékkel és TTC-vel megfestett koronális metszetek a 1 óra
reperfúzió elteltével

A kép felső részén egy festetlen (natív) és mellette a 4 % TTC-vel in vivo megfestett
agyszelet látható. A kép alsó részén Evanskékkel és TTC-vel egyaránt megfestett
agyszeletek láthatók. Az Evanskék megfesti a TTC-vel nem festődő agyi
területeket.
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4.2.

Hisztológiai és immunhisztokémiai elemzés eredményei

Hisztológiai és immunhisztokémiai vizsgálataink célja a TTC festéssel fehérnek látszó
core, azaz károsodottnak ítélt területek szövettani vizsgálata. Hogy képet kapjunk az
egyes sejttípusok károsodásának progressziójáról az a. cerebri media által ellátott agyi
területeken, többféle morfológiai módszert alkalmaztunk párhuzamosan.
4.2.1. TTC festéssel elhaltnak ítélt agyi területek morfológiai vizsgálata a
reperfúziós idő előrehaladásával
4.2.1.1. 0 óra reperfúzió
A vizsgált állatok mindegyikében a kialakult oedema következményeként az agykamrák
méretének jelentős csökkenése volt tapasztalható. Az a. cerebri media elzárásával
ellentétes (kontralaterális) oldalon enyhe fokú oedemát és néhány degenerálódott
idegsejtet láttunk az érintett oldalon (ipszilaterális) tapasztaltakhoz képest, egyéb
elváltozás nem volt kimutatható.
Az okklúzió végén a kéreg- és a fehérállományban körülírt kisebb területen az
idegsejtek egy részének citoplazmájában mikrovakuolizáció, máshol az idegsejtek
zsugorodása (sötét neuronok), perineuronális vakuolizáció és a neuropilben oedema
(status cribrosus) ismerhető fel.
4.2.1.2. 1 óra reperfúzió
A fent leírt elváltozások az okklúziót követő reperfúzió első órájában kiterjedtebben
mutatkoznak, így nagyobb számú sötét neuron és súlyosabb oedema figyelhető meg (23.
ábra. A., B.). Az ellenoldali agykéreg szövettani képéhez hasonlítva a kondenzálódott
sejtmagok és az azokat körülvevő duzzadt citoplazmatikus elemek jellegzetes,
kagylószerű formát képeznek (23. ábra. B.). Ellentétben az idegsejteken látható
viszonylag enyhe elváltozásokkal, az asztrociták az IR károsodás fókuszpontjában a
károsodás egyértelmű jeleit mutatják. Jellemzően, a citoplazmatikus elemek
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fragmentálódtak, a sejtmagban lévő kromatinállomány töredezetté válik, a sejtmag
membránja fellazul, valamint a GFAP diffúziója megindul az extracelluláris tér felé (24.
ábra. A., B.).
Az elektronmikroszkópos felvételek alapján a citoplazma elektrondenz elváltozásainak
hátterében a durva felszínű endoplazmás retikulum (DER) felszínéről leváló riboszómák
(25. ábra. A.) figyelhetők meg. A károsodás központi részén az agyi kapillárisok
helyenként trombotizáltak, és körülöttük duzzadt asztroglia sejtek láthatók (25. ábra.
B.). A neuropilben lévő vakuolumok megfelelnek az asztrociták duzzadt talprészeinek,
valamint a vakuolizált preszinaptikus idegvégződéseknek (25. ábra. C.).
4.2.1.3. 8 óra reperfúzió
Az 1 órás ACM okklúziót követő 8 óra reperfúzió után a károsodás kiterjedtebben
jelentkezik a kéreg- és a fehérállományban egyaránt. A neuropilben nagyfokú
vakuolizáción kívül már a demyelinizáció is megjelenik (23. ábra. C., D.). A GFAPtartalmú asztrociták károsodásának jelei tovább súlyosbodnak (24. ábra. C.). A
károsodott terület középpontjában számos elhalt idegsejt mellett az idegsejtek
többségének citoplazmájában csak enyhe kromatolízis látható, a gliatalpak erősen
megduzzadtak és a perivaszkuláris tér kitágult (25. ábra. D.). Helyenként a sejtoldódás
jeleit mutató oligodendrociták láthatók (25. ábra. E.).
4.2.1.4. 24 óra reperfúzió
24 óra reperfúziós idő elteltével a károsodott sejtek még kiterjedtebben fordulnak elő és
a korábban felismert sejtes elváltozások előrehaladottabb formában mutatkoznak. A
neuropil vakuolizációja, lízise az elhalás centrális részén kifejezett (23. ábra. E., F.). A
GFAP-tartalmú asztrociták szinte teljes mértékben szétesnek (24. ábra. D.). Az
elektronmikroszkópos felvételek segítségével fellazult agyi kapillárisokat (25. ábra.
F.), valamint erősen zsugorodott, jellegzetesen sötét színű, ún. dark idegsejteket
figyelhetünk meg (25. ábra. G.). A 25. ábra, H. egy erősen nekrotizált idegsejt
sejtmagja körül több morfológiailag épnek tekinthető mitokondriumot mutat. A
neurodegeneráció jelei egyaránt kivehetők mind az agykéregben, mind a striatumban az
ellenoldali régiókhoz viszonyítva. Azonban a nagyszámú elhalt idegsejt mellett
nyomokban sötét színnel látható élő idegsejt is jelen van (26. ábra. A-D.).
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23. ábra. Általános morfológiai áttekintés képei

A: Ellenoldalon lévő agykéreg,

B: IR agykéreg,

1 óra reperfúzió,

1 óra reperfúzió,

LFB, M: 250 X

LFB, M: 250 X

C: Ellenoldalon lévő agykéreg,

D: IR agykéreg,

8 óra reperfúzió

8 óra reperfúzió

Toluidinkék, M: 1200 X

Toluidinkék, M: 1200 X
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E: Ellenoldalon lévő agykéreg,

F: IR agykéreg,

24 óra reperfúzió,

24 óra reperfúzió,

LFB, M: 250 X

LFB, M: 250 X
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24. ábra. Asztrociták kimutatása

A: Ellenoldalon lévő agykéreg,

B: IR agykéreg,

1 óra reperfúzió,

1 óra reperfúzió,

GFAP, M: 250 X

GFAP, M: 250 X

C: IR agykéreg,

D: IR agykéreg,

8 óra reperfúzió,

24 óra reperfúzió,

GFAP, M: 250 X

GFAP, M: 250 X
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25. ábra: Elektronmikroszkópos felvételek

A: DER, idegsejt,

B: Agyi ér keresztmetszete,

1 óra reperfúzió

asztrocita, 1 óra reperfúzió

M: 4000 X

M: 10000 X

C: Asztrocita, idegsejt,

D: Agyi ér keresztmetszete,

1 óra reperfúzió

asztroglia, 8 óra reperfúzió

M: 4000 X

M: 10000 X
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E: Oligodendrocita,

F: Agyi kapilláris,

8 óra reperfúzió

24 óra reperfúzió

M: 15000 X

M: 10000 X

G: Idegsejt, asztrocita

H: Idegsejt mitokondrium,

24 óra reperfúzió

24 óra reperfúzió

M: 10000 X

M: 15000 X
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26. ábra: A neurodegeneráció célzott kimutatása

A: Ellenoldalon lévő agykéreg,

B: IR agykéreg,

24 óra reperfúzió,

24 óra reperfúzió,

FJ, M: 250 X

FJ, M: 250 X

C: Ellenoldalon lévő striatum,

D: IR striatum,

24 óra reperfúzió,

24 óra reperfúzió,

FJ, M: 250 X

FJ, M: 250 X
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4.2.2. Striatális tirozin-hidroxiláz enzim kimutatása 24 óra reperfúziós idő után
Az EGIS Preklinikai Kutatási Főosztályán korábban elvégzett elemzések kimutatták,
hogy a glutamát és GABA rendszerek részben működőképesek maradnak 1 órás MCAO
és 24 órás reperfúziós idő elteltével
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. Jelen vizsgálataink során a bazális ganglion

rendszer harmadik legfontosabb neurotranszmitterének működését tanulmányoztuk a
striatumban lévő dopaminerg terminálisok szelektív kimutatására alkalmas tirozinhidroxiláz enzim immunhisztokémia alkalmazásával (27. ábra). A tirozin-hidroxiláz
enzimmel kimutatott dopaminerg ternimálisokat jelző barna foltok a terminálisok
közelében dezorganizáltan és helyenként aggregálódva jelennek meg az ellenoldali
striatum képéhez viszonyítva. A dopaminerg terminálisok súlyosan károsodtak az
ischaemia-reperfúzió eredményeképpen, azonban helyenként morfológiailag ép
idegvégződések mutathatók ki.
27. ábra. Tirozin-hidroxiláz enzim kimutatása a striatumban

A: Ellenoldalon lévő striatum,

B: IR Striatum,

tirozin-hidroxiláz enzim,

tirozin-hidroxiláz enzim,

24 óra reperfúzió

24 óra reperfúzió

M: 500 X

M: 500 X
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4.3. A corticostriatális dopaminerg rendszer neurokémiai vizsgálata
4.3.1. A dopamin és a dopamin metabolitok szöveti koncentrációjának
meghatározása HPLC módszerrel
A szöveti dopamin és a dopamin metabolitok szöveti koncentrációjának mérésekor
olyan állatokat vizsgáltunk, amelyek esetén a jobb oldalon elvégzett MCAO sikeres volt
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és in vitro TTC festéssel kimutattuk a szöveti károsodást. Az intakt és álműtött állatok

esetén a dopamin és a dopamin metabolitok szöveti koncentrációi között nem találtunk
különbséget, ezért az ischaemia-reperfúziónak alávetett csoportban (IR) kapott adatokat
az intakt állatokban mért adatokhoz hasonlítottuk.
Mind az intakt, mind az IR csoportba tartozó állatok agykérgében alacsony dopamin
koncentráció mutatható ki, és kevés a metabolitok mennyisége is. Ehhez viszonyítva a
striatumban

mintegy

100-szoros

mennyiségben

található

dopamin,

valamint

megközelítőleg 10-szeres mennyiségben mutatható ki DOPAC és HVA (28. ábra).
-

A hemispheriumok közötti különbségek:

Az intakt állatokban nincs különbség a két hemispherium agykérgi és striatális
dopamin, valamint a metabolitok koncentrációi között. Az IR állatokban a műtött (jobb)
oldalon lévő agykéregben a dopamin és a DOPAC mennyisége szignifikáns mértékben
lecsökkent. Az IR állatok striatumában viszont csak a dopamin mennyisége mutat
szignifikáns változást az MCAO közvetlenül nem érintett (bal) oldalon mért értékekhez
képest.
-

A beavatkozás károsító hatása:

Az MCAO hatására mindkét oldali agykéregben szignifikánsan megváltozott a HVA
szöveti koncentrációja. A striatumban az MCAO hatására a HVA koncentráció
emelkedés nem volt szignifikáns a műtött (jobb) oldalon, azonban a dopamin
mennyisége szignifikánsan csökkent mindkét oldali striatumban.
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szöveti tartalom (nmol/g)XX

28. ábra. HPLC módszerrel mért dopamin és metabolitok szöveti koncentrációja
agykéreg
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agykéreg clat

agykéreg ilat
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intakt n=6

szöveti tartalom (nmol/g)XX

#

agykéreg ilat

IR n=7
striatum

35
30
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**

15

#

**

10

**

5
0
striatum clat

striatum ilat

intakt n=6

striatum clat

striatum ilat

IR n=7

Jelölések: Dopamin (■), DOPAC ( ), HVA (

), IR = 1 órás MCAO után 24 óra

reperfúzió elteltével. (Összehasonlítás módja: hemispheriumok között: #,
beavatkozás károsító hatása, intakt-IR: *; Szignifikancia szintek jelölése, # p<0,05;
** p<0,01; Adatok: átlag±SEM, nmol/g; Statisztikai módszer: ANOVA, TukeyKramer post hoc teszt)
A dopamin és metabolitjainak egymáshoz viszonyított arányából a dopamin turnover
számítható ki, amelyet a 29. ábra mutat.
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29. ábra. A HPLC módszerrel mért dopamin és metabolitjainak aránya (dopamin
turnover) az agykéregben és a striatumban.
(Jelölés: IR = 1 órás MCAO után 24 óra reperfúzió elteltével. Összehasonlítás
módja: hemispheriumok között: #, beavatkozás károsító hatása, intakt-IR: *;
Szignifikancia szintek jelölése, #,* p<0,05; ## p<0,01; Adatok: átlag±SEM;
Statisztikai módszer: ANOVA, Tukey-Kramer post hoc teszt)
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0

IR n=7

A hemispheriumok közötti különbségek:

Intakt állatok esetén nincs szignifikáns különbség a jobb- és baloldal dopamin turnovere
között. Azonban az ACM okklúzió után a jobb oldali (műtét által közvetlenül érintett)
agykéregben és a striatumban szignifikáns mértékű növekedés tapasztalható az
ellenoldalhoz viszonyítva.
-

A beavatkozás károsító hatása:

A dopamin turnover az intakt állatokban agyi régiónként eltérőnek bizonyult. Az
agykéregben igen nagy turnovert kaptunk, míg a striatumban alacsony a turnover értéke.
Az IR csoportban lévő állatok esetén az agykéregre és a striatumra jellemző turnover
különbsége jelentősen lecsökken az intakt állatok esetén tapasztaltakhoz képest. A
beavatkozás károsító hatása az MCAO által közvetlenül nem érintett hemispheriumban
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lévő (bal oldali) agykéreg kivételével, a turnover szignifikáns mértékben megnő
mindegyik agyi régióban.

4.3.2. [3H]dopamin-felszabadulás vizsgálata komplex agyszelet preparátumban
Kísérleti eredményeink értékelése során olyan, sikeres ACM okklúzión átesett 75 állatok
agyszeleteit dolgoztuk fel, amelyek esetén a striatális KCl perfúzió hatására tríciált
dopamin felszabadulást kaptunk és in vitro TTC festéssel kimutattuk a szöveti
károsodást. Az intakt és álműtött állatokban nem kaptunk különbséget, ezért az IR után
kapott adatokat az intakt állatokban mért adatokhoz hasonlítottuk. Az intakt állatokból
származó, két hemispheriumból kimetszett agykéreg és striatum között nem találtunk
különbséget, ezért a későbbiekben nem ábrázoltuk.
A nyugalmi állapotban elvezetett radioaktív neurotranszmitter kiáramlás viszonylag
alacsonynak tekinthető mind az intakt, mind az IR agyszelet esetén. Az agykéreg
elektromos ingerlése tríciummal jelzett dopamint szabadít fel a striatumból a
corticostriatális afferentáció közvetítésével (30. ábra).
- Az elektromos téringerlés hatása:
Mindhárom csoportból vett agykéregben és striatumban az elektromos ingerlés hatására
szignifikáns mértékben növekedik meg a tríciummal jelzett dopamin kiáramlása. Az
elektromos ingerlés hatása közvetlenül jelentkezik az agykéregben: a tríciummal jelzett
dopamin felszabadulására jellemző csúcs az intakt agykéregben mintegy 23-szoros, míg
az IR agykéregből megközelítőleg 16-szoros emelkedést okoz a radioaktív dopamin
kiáramlásában (a jelenséget a kísérleti elrendezésből adódó, az elektromos ingerlés
agykéregre kifejtett közvetlen befolyásoló hatásaként értékeljük.) Az intakt és az IR
striatumokból megközelítőleg azonos, a nyugalmi értékéhez viszonyítva kb. 6-7-szeres
emelkedés látható.
- A beavatkozás károsító hatása:
Az IR után az agykéregben és striatumokban szignifikánsan alacsonyabb a nyugalmi és
az agykéreg elektromos ingerlése következtében felszabadult radioaktívan jelzett
dopamin szintje az intakt állatokhoz viszonyítva.
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30. ábra. A corticostriatális szeletből felszabadult tríciummal jelzett dopamin
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Radioaktív izotóp aktivitása (kBq/g) frakciónkéntXXX

radioaktivitásának változása elektromos ingerlés hatására

striatum

IR ilat n=8

(Jelölés: IR = 1 órás MCAO után 24 óra reperfúzió elteltével, ilat = műtét által
érintett oldalon, clat = ellenoldalon. Összehasonlítás módja: elektromos ingerlés
hatása: *, beavatkozás károsító hatása: #; Szignifikancia szintek jelölése, *, #
p<0,05; ** p<0,01; ***, ### p<0,001; Adatok: átlag±SEM, kBq/g; Statisztikai
módszer: ANOVA, Tukey-Kramer post hoc teszt)
Az elektromos téringerlés hatására kialakult tríciummal jelzett neurotranszmitter
kiáramlást a 31. ábra szemlélteti. A striatumban szignifikánsan magasabb nyugalmi
neurotranszmitter kiáramlást jelző alapvonallal találkozunk, mint az agykéregben. Az
intakt és az IR ellenoldali preparátumok esetén az agykéregben mért alapvonal mintegy
20, illetve 50%-kal alacsonyabb a striatumban mérthez képest. Ezzel szemben az IR
műtött oldali agyszeletek esetén az agykéregben mért alapvonal értéke mintegy 50 %kal meghaladja a striatumban mérhető alapvonal értékét. Az ingerlés hatására kiáramló
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radioaktív izotóp mennyiségének növekedése mindkét agyi régióban és mindhárom
csoport esetén szignifikáns.
31. ábra. A corticostriatális agyszeletből felszabadult tríciummal jelzett dopamin

Csúcs alatti terület nagysága (kBq/g) / ingerlésXXX

radioaktivitása a csúcs alatti terület alapján
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agykéreg
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striatum
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striatum
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(Jelölés: IR = 1 órás MCAO után 24 óra reperfúzió elteltével, ilat = műtét által
érintett oldalon, clat = ellenoldalon. Összehasonlítás módja: beavatkozás károsító
hatása: *, agykéreg-striatum között: #; Szignifikancia szintek jelölése: # p<0,05; ##
p<0,01; *** p<0,001; Adatok: átlag±SEM, kBq/g; Statisztikai módszer: ANOVA,
Tukey-Kramer post hoc teszt)
- A beavatkozás károsító hatása agyi régióként:
Az ACM okklúzió azonos mértékben, mintegy 80%-kal csökkenti az ipszilaterális
oldalon lévő agykéreg, valamint a kontralaterális oldalon lévő agykéregben és
striatumban mérhető csúcs alatti terület nagyságát az intakt állatokhoz képest. A
legnagyobb, mintegy 95%-os csúcs alatti terület csökkenést az ipszilaterális striatumban
mértük az intakt állatokéhoz viszonyítva.
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- Az agykéreg és striatum közötti különbségek:
Az egyes agyi régiókból elvezethető jelzett dopamin mennyisége különböző. A kísérleti
módszernek az agykéregben megjelenő közvetlen befolyásoló hatásaként az intakt
csoportban megközelítőleg 2-szeres, szignifikáns mértékben alacsonyabb jelzett
dopamin kiáramlással találkozhatunk a striatumban. Ez az arány hasonló a
kontralaterális oldalról származó agyszelet esetén is, de az MCAO által közvetlenül
érintett oldalon lévő agykéreg és striatum között már 5-szörös a különbség.
A 3. táblázat összegzi, hogy a kísérlet kezdetén a szöveti raktárakba felvett [3H]
dopamin mennyisége hogyan csökken a kísérlet során.
3. táblázat. A corticostriatális agyszelet által leadott és a kísérlet végén a szövetben
visszamaradt tríciált dopamin mennyisége
(Jelölés: IR = 1 órás MCAO után 24 óra reperfúzió elteltével; ilat = műtét által
érintett oldalon, clat = ellenoldalon. Összehasonlítás módja: a beavatkozás károsító
hatásának megállapítása az intakt állatban mért értékekhez képest: *, agykéregstriatum között: #. A szignifikancia szintek jelölése: # p<0,05; **, ## p<0,01, ***,
### p<0,001; Adatok: átlag±SEM, kBq/g. Statisztikai módszer: ANOVA, TukeyKramer post hoc teszt)
agykéreg
nyugalmi periódus
alatt
elektromos
stimuláció alatt
szövetben
visszamaradt
striatum
nyugalmi periódus
alatt
elektromos
stimuláció alatt
szövetben
visszamaradt

intakt ilat n=13

IR clat n=8

IR ilat n=8

72.69

±

9.93

15.21

±

2.75

***

36.50

46.47

±

7.05

8.70

±

1.59

***

10.70

738.04

±

92.18

244.33 ±

41.99

***

96.33

intakt ilat n=13

IR clat n=8

7.97

***

1.86

**

± 20.64

***

±
±

IR ilat n=8

154.74

±

31.67

#

28.75

±

5.62

***

20.05

±

4.74

***,##

27.56

±

4.83

##

4.28

±

1.18

**

2.49

±

0.64

***

2754.15 ± 469.46 ### 370.36 ±

78.52

***

178.64 ± 58.46

***

A kísérlet megkezdését követő 30 db 3 perces mintából mérhető, passzívan kiáramló
jelzett dopamin mennyisége több mint az egyszeri elektromos ingerlés hatására, aktívan
felszabaduló jelzett dopamin mennyisége mind az intakt, mind az IR szövetekben.
- A beavatkozás károsító hatása:
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A féloldali MCAO eredményeképpen kevesebb a nyugalmi periódus alatt kiáramló és
az elektromos ingerlés hatására felszabaduló jelzett dopamin mennyisége, valamint a
kísérlet végén a szövetekben visszamaradó jelzett izotóp mennyisége is. A csökkenés
mértéke az ipszilaterális oldalon lévő régiókban nagyobb mértékű, mint az ellenoldali
agykéregben és striatumban.
- Az agykéregben és striatumban mért értékek összevetése:
Az intakt állatokból származó striatumból a nyugalmi periódus alatt magasabb, és az
elektromos ingerlés hatására alacsonyabb a jelzett dopamin kiáramlás, mint az
agykéregből. Ez a tendencia megfigyelhető az IR csoportban kontraleterálisan is, de
ipszilaterálisan nem. A striatumból történő nagyobb arányú jelzett dopamin kiáramlás
ellenére, a kísérlet végén a striatumban visszamaradó radioaktív izotóp mennyisége
magasabb marad az agykéregben detektálható radioaktivitásnál mind az intakt, mind az
IR károsodásnak alávetett állatokban.
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4.4. Neurológiai vizsgálatok

4.4.1. Különböző neurológiai vizsgálati módszerekkel kapott eredmények
A

négyféle

neurológiai

skála

alapja

a

testtartási

rendellenességek

és

mozgáskoordinációs zavarok vizsgálata, valamint az izomtónus csökkenés, a szenzoros
funkciók, a spontán mozgásaktivitás és az általános állapot értékelése (1. táblázat). A
vizsgálat hitelességét előzetesen intakt és álműtött állatok bevonásával ellenőriztük. Az
intakt és álműtött állatok esetén szenzomotoros deficit nem volt mérhető.
A 32. ábra a különböző neurológiai skálák eredményeit mutatja 1 órás ACM okklúziót
követő 24 órás reperfúzió elteltével.
32. ábra. Különböző neurológiai vizsgálati eljárásokkal alkalmazásával kapott
pontszámok 60 perces ACM okklúziónak és 24 órás reperfúziónak alávetett állatok
esetén
B

50%
80%

G

60%

H

60%

R
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(Adatok: átlag±SEM, a műtétnek alávetett állatok értékelése során kapott
pontszámok az adott skálán adható maximális összpontszám %-ában kifejezve;
n=41. H = Hunter-féle skála, G = Garcia-féle skála, R = Reglődi-féle skála)
A Bederson-féle kumulatív skála szerint az állatok átlagosan 2,6 pontot kapnak, azaz a
skála meghatározása szerint a műtétnek alávetett állatra jellemző, hogy: kevésbé
válaszol a farok enyhe meghúzására a bal mellső láb megmozdításával, de spontán
mozog, körben jár, vagy forog (14. ábra; A.). Az ilyen állapotú állat a Garcia-féle
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skálán átlagosan mintegy 14 pontot, a Hunter-féle skálán 12 pontot és a Reglődi-féle
skálán 19 pontot kap. Egy átlagos állapotú állat 60 perces MCAO után 24 órával az
alkalmazott neurológiai skálák pontozási tartományának különböző hányadát fedi le: a
Bederson-féle skálán mérve az értékelt állat átlagosan az adható pontok 50 %-át, míg a
Garcia-féle skálán adható pontok 80%-át kapta.
A mozgásaktivitás az állat explorációs aktivitására és a környezet iránti érdeklődésére
utaló paraméter, amelyet mindegyik alkalmazott neurológiai skála értelmez, de eltérő
mértékben súlyoz (33. ábra). Ugyanannak az állatnak az aktivitása a Garcia-skála
kritériumai szerint 2,9 ponttal, a Hunter-féle skála szerint 1,3 ponttal és a Reglődi-féle
skála szerint 1,95 ponttal értékelhető.
33.
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(Adatok: átlag±SEM; n=41. H = Hunter-féle skála, G = Garcia-féle skála, R =
Reglődi-féle skála)
A testtartási rendellenességek vizsgálatát az állat felemelt helyzetében valamennyi skála
magában foglalja, azonban eltérő rend szerint pontozza. A Garcia-féle skála a testtartási
rendellenességek megítéléséhez a végtagok helyzetét veszi alapul, a Hunter-féle skála
csak a mellkas elfordulására helyezi a hangsúlyt, míg a Reglődi-féle skála egyaránt
pontozza a törzs és a végtagok helyzetét (34. ábra).
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34. ábra. A testtartási rendellenességek az állat farkánál fogva felemelt helyzetében
különböző neurológiai vizsgálati skálák alkalmazásával 60 perces ACM
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(Adatok: átlag±SEM, pont; n=41. H = Hunter-féle skála, G = Garcia-féle skála, R
= Reglődi-féle skála).
A Reglődi skála 4-féle, a Hunter-skála 3-féle, a Garcia-skála pedig csak egyféle módon
írja elő a mozgási rendellenességek, mozgáskoordinációs zavarok értékelését. A lejtőn
való elmozdulás és a mozgás értékelése egyaránt szerepel a Hunter- és Reglődi-skálán,
de különbözőképpen adható rájuk pont. A mozgászavar elsődlegesen az állatok forgó
mozgásában nyilvánul meg (14.ábra, A.), ennek a rendellenességnek a létrejöttét a
Hunter- és Reglődi-féle skála értékeli, azonban eltérő súlyozással ítéli meg ugyanazon
állat esetén (átlagosan 3,7 és 0,2 pont) (35. ábra).
35. ábra. A mozgási rendellenességek, mozgáskoordinációs zavarok értékelése
különböző neurológiai vizsgálati skálák alkalmazásával 60 perces ACM
okklúziónak és 24 órás reperfúziónak alávetett állatok esetén
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(Adatok: átlag±SEM, pont; n=41. H = Hunter-féle skála, G = Garcia-féle skála, R
= Reglődi-féle skála)
A mozgáskoordinációs zavarok megítélésére a kiválasztott skálák többféle módszert
alkalmaznak. A Reglődi-féle skála kétszer akkora mértékben súlyozza az állat
oldalirányú elmozdítására adott reakcióját, és feleakkora mértékben a lejtőn való
elmozdulást, mint a Garcia-féle skála. A Hunter-féle skála önálló paraméterként
szerepelteti a tenyérben történő visszafordulás paramétert. Tapasztalataink szerint az
összes 1 órás ACM okklúziónak és 24 órás reperfúziónak alávetett állat minden esetben
képes volt teljesíteni ezt a kritériumot. A Reglődi-féle skála a farok meghúzásával
kiváltott egyensúlyzavart is vizsgálja, eredményeink szerint azonban csak igen kevés
állat (1 állat) esetén okozott érzékelhető egyensúlyzavart ez a behatás.
A mellső és hátsó végtagok használatát az alkalmazott skálák különböző beállítások
mellett értékelik (36. ábra). A Reglődi-féle skála különbséget tesz a mellső és hátsó
lábak tekintetében. Eszerint az állat végtagjai közül a mellső lábait képes kevésbé képes
használni mozgása során, mint a hátsó végtagjait. A mellső láb funkciózavarát a
különböző skálák eltérő mértékben súlyozzák. Ugyanaz a rendellenesség átlagosan kb.
kétszerannyi pontot kap a 6 pontból álló Garcia-féle skálán, mint a 16 vizsgálati
paramétert magában foglaló Reglődi-skálán. A Hunter-féle skála szétválasztja a mellső
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láb használatára vonatkozó értékelést aszerint, hogy azt az állat felemelt helyzetében
vagy az asztalon végezzük el.
36. ábra. A mellső és a hátsó lábak használatának értékelése különböző neurológiai
vizsgálati skálák alkalmazásával 60 perces ACM okklúziónak és 24 órás
reperfúziónak alávetett állatok esetén
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(Adatok: átlag±SEM, pont; n=41. H = Hunter-féle skála, G = Garcia-féle skála, R
= Reglődi-féle skála)
Az izomtónus értékelése valamennyi vizsgálati skála részét képezi, azonban ugyanazon
állat esetén különböző mértékben adódik a skálán adható maximális pontszámhoz (37.
ábra). A Garcia-féle skála szerint csak a kapaszkodás mértékének megállapítása is
elegendő egy agyi ischaemiának alávetett állat izomtónusának megállapítására, míg a
Hunter- és Reglődi-skálák ezt kiegészítik az oldalnyomás mértékének mérésével. Az
oldalnyomás megítélése eltérő: ugyanazon állat esetén a Hunter-féle és a Reglődi-féle
skálán majdnem egy teljes egész pont a különbség az oldalnyomás ellen kifejtett
ellenállás értékében, amely a Reglődi-skála esetén mintegy 3%-ban, a Hunter-féle skála
esetében, pedig kevesebb, mint 1%-ban járul hozzá az 1 órás ACM okklúziónak és 24
órás reperfúziónak alávetett állat esetén adható összpontszámhoz.
37. ábra. Az izomtónus és az izomerő értékelése különböző neurológiai vizsgálati
skálák alkalmazásával 60 perces ACM okklúziónak és 24 órás reperfúziónak
alávetett állatok esetén
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(Adatok: átlag±SEM, pont; n=41. H = Hunter-féle skála, G = Garcia-féle skála, R
= Reglődi-féle skála)
A szenzoros funkciók vizsgálatát csak a Garcia- és a Reglődi-féle skála írja elő,
amelyeket különböző beállítások szerint és eltérő pontszámokkal értékelnek (37. ábra).
A Garcia-féle skála előírt vizsgálati paraméterének értéke közel 15%-ban, a Reglődiféle skála esetén a kétféle szenzoros működést vizsgáló paraméter összesen mintegy
6%-ban járul hozzá a neurológiai skálán adható maximális pontszám értékéhez.
38. ábra. A szenzoros funkciók értékelése különböző neurológiai vizsgálati skálák
alkalmazásával 60 perces ACM okklúziónak és 24 órás reperfúziónak alávetett
állatok esetén
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szenzoros funkció (tapintási reflex)
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szenzoros funkció (fogási reflex)
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(Adatok: átlag±SEM, pont; n=41. G = Garcia-féle skála, R = Reglődi-féle skála)
Az állatok általános állapotára utaló megjelenést önálló vizsgálati paraméterként csak
egy szerepelteti a kiválasztott skálák közül. A Hunter-skála szerint az állatok az 1 órás
ACM okklúziót követő 24 órás reperfúzió elteltével mintegy 1,7 pontot kapnak.
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4.4.2. A funkcionális tesztekkel kapott eredmények
A szenzomotoros funkciók vizsgálatát az egyensúlyozás (beam balance), a lépéshiba
(foot fault) tesztekkel, és a lokomotoros aktivitás vizsgálatával egészítettük ki 1 órás
MCAO után 24 óra reperfúzió elteltével.
4.4.2.1.Egyensúlyozás (beam balance)
Az állatok átlagosan 14 ± 1,7 másodpercig tudnak fennmaradni a gerendán (n=41).
4.4.2.2. Lépéshiba (foot fault)
A lépéshiba teszt eredménye szerint erős deficit látható a bal mellső láb tekintetében
(0,38 ± 0,04; n=41).
4.4.2.3. A lokomotoros aktivitás vizsgálata
A vizsgálat során a megtett út nagysága az állat emocionális állapotát és környezetének
feltérképezésére irányuló tevékenységét jellemzi, számára kellemes körülmények
között. Az állatot nem befolyásoljuk, pl. erős fény alkalmazásával és viszonylag hosszú
idő (15 perc) áll rendelkezésére a környezet megismerésére.
A lokomotoros aktivitás tesztben résztvevő állatok neurológiai jellemzői megfelelnek a
korábbi kísérleteinkben szereplő állatok esetén kapott adatoknak. A vizsgálatban
résztvevő állatok a lokomotoros aktivitás és a túlélés szerint több csoportra oszthatók. A
vizsgált 15 állat közül 1 állat esetén a megtett út és a megszakítások száma nagyon
magas. 2 állat szinte alig mozog a vizsgálat 15 perce alatt, de túléltek. További 3 állat
által megtett út a többi állat által megtett úthoz hasonló, de a későbbiekben elpusztultak.
Tekintettel arra, hogy az állatok eltérő lokomotoros aktivitással rendelkeznek, de a
neurológia vizsgálat alapján homogén csoportként jelennek meg, a későbbiekben
mindegyik állat lokomotoros aktivitás adatával számoltunk.
A környezet iránti érdeklődés intenzitásának vizsgálatakor (39. ábra) azt tapasztaltuk,
hogy mindegyik csoportban lévő állat érdeklődése csökken az idő előrehaladásával. A
legaktívabb periódus az első 5 perc, ekkor a csoportok között nincs szignifikáns
különbség. A második 5 perces periódus alatt mindhárom csoportban kismértékben
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csökken az explorációs aktivitás, de a csökkenés mértéke továbbra sem szignifikáns. A
harmadik 5 perces periódus alatt már szignifikáns mértékben lecsökken az állatok
mozgásaktivitása a beavatkozás jellegétől függetlenül.
39. ábra. Lokomotoros aktivitás változása intakt, álműtött és az ischaemiásreperfúziós inzultusnak alávetett állatok esetén
1000
900
megtett út (inch)

800
700
600
500
*

400
300
200

*
*

100
0
intakt n=10

álműtött n=9

IR n=15

(Jelölés: IR = 1 órás MCAO után 24 óra reperfúzió elteltével. Adatok: átlag±SEM,
inch. Összehasonlítás módja: megtett út hossza az első 5 percben mért értékhez
viszonyítva. A vizsgálat periódusai: 0-5 perc (■), 5-10 perc ( ) és 10-15 perc ( );
Szignifikancia szint jelölése:* p<0,05; Statisztikai módszer: ANOVA, Duncan post
hoc teszt.)
Az 1 órás ACM okklúzión majd 24 órás reperfúzión átesett állatok esetén a 15 perc alatt
mérhető lokomotoros aktivitás az intakt állatok esetén kapott értékhez viszonyítva
szignifikánsan alacsonyabb (40. ábra).
40. ábra. Lokomotoros aktivitás változása intakt, álműtött és az ischaemiásreperfúziós inzultusnak alávetett állatok esetén a vizsgálat teljes ideje (15 perc)
alatt
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(Jelölés: IR = 1 órás MCAO után 24 óra reperfúzió elteltével. Adatok: átlag±SEM,
inch. Összehasonlítás módja: a beavatkozás károsító hatása, intakt állatokhoz
viszonyítva. Szignifikancia szint jelölése: * p<0,05; Statisztikai módszer: ANOVA,
Duncan post hoc teszt)
4.4.2.4. Testtömeg-mérés
A szenzomotoros funkciók vizsgálata mellett elvégeztük a testtömeg-mérést is. A műtéti
beavatkozást követő napon az állatok testtömeg-vesztése átlagosan 27,4 ± 3,6 g , amely
mintegy 10 %-os csökkenésnek felel meg (n=41).

4.4.3. Korrelációs vizsgálatok

4.4.3.1. Neurológiai skálák összértékeinek korrelációs vizsgálata
A neurológiai vizsgálati skálák összértékeinek korrelációs elemzése alapján
megállapítható, hogy valamennyi skála az 1 órás ACM okklúziónak és 24 órás
reperfúziónak alávetett állatok esetén hasonló mértékben ítéli meg a kialakult
szenzomotoros deficit mértékét. Mindegyik vizsgált skála összpontszáma korrelált a
többi skála összpontszámával, kivéve a Garcia- és a Bederson-féle skála esetén (41.
ábra).
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41. ábra. A vizsgálat neurológiai skálák összpontszámainak korrelációja ún.
felhődiagramok formájában 60 perces ACM okklúziónak és 24 órás reperfúziónak
alávetett állatok esetén

(Adatok: egyedi adatok; n=41. B = Bederson-féle skála, H = Hunter-féle skála, G =
Garcia-féle skála, R = Reglődi-féle skála; Szignifikancia jelölése: p; Korrelációs
koefficiens: r; Statisztika: Pearson korreláció)
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4.4.3.2. Neurológiai skálák egyes paramétereinek korrelációs vizsgálata
A különböző neurológiai skálák egyes paramétereinek és a skála összpontszámának
korrelációs elemzésével arra kerestük a választ, hogy a skála egyes vizsgálati
paramétereire adott pontszámok milyen mértékben befolyásolják az adott skála
összpontszámát az 1 órás MCAO-nak és 24 órás reperfúziónak alávetett állatok esetén.
Eredményeink alapján megállapítható, hogy a skálák összpontszáma a skálát alkotó
paraméterek a Reglődi-féle skálán mintegy 75 %-ával, a Hunter-féle skálán 80%-ával,
és a Garcia-féle skála esetén mintegy 85%-ával korrelál. A Bederson-féle kumulatív
skála egyetlen paramétert pontoz, ezért korreláció nem vizsgálható. A korrelációs
vizsgálatok szintén nem értelmezhetőek olyan paraméterek esetén, amelyeknél az
állatok között nem tudunk különbséget tenni, pl. a tenyérbe helyezett állat átfordulása.
4.4.3.3. Lépéshiba és egyensúlyozás korrelációs vizsgálata
Elvégeztük a lépéshiba és az egyensúlyozás tesztek eredményeinek egymáshoz
hasonlítását. A két funkcionális teszt segítségével mért szenzomotoros deficit mértéke
különbözik, azaz az 1 órás ACM okklúziónak és 24 órás reperfúziónak alávetett állatok
esetén eltérő súlyosságúnak ítélik a kialakult szenzomotoros változásokat.
4.4.3.4. Neurológiai skálák és a funkcionális tesztek korrelációs vizsgálata
A 60 perces ACM okklúziónak és 24 órás reperfúziónak alávetett állatok neurológai
értékelése során kapott pontszámoknak a funkcionális teszteken kapott eredményekkel
való összehasonlítása alapján azt kaptuk, hogy a lépéshiba eredménye nem mutat
korrelációt egyetlen skála összpontszámával sem. Azonban az egyensúlyozás átlagos
időtartama szignifikáns összefüggésben van:
-

a Reglődi-féle skála szerint a mellső láb helyzetében látható testtartási
rendellenességgel (r = 0,3491; p = 0,0254),

-

a Hunter-féle skálán szereplő bordázott gerendán való kapaszkodás (r = 0,4254; p =
0,006) és testtartás (r = 0,3261; p = 0,0577) tekintetében, és

-

a Garcia-féle skálán a végtagok helyzetének pontozásával (r = 0,3372; p = 0,0313).
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5.

Megbeszélés

A neuroprotektív szerek kutatása során a mintegy 920 vegyülettel kapott pozitív
állatkísérletes megállapítást követő, körülbelül 115 elvégzett klinikai vizsgálat
sikertelensége után az agyi ischaemia patológiai folyamatának integratív megközelítése
és a preklinikai kutatás módszertanának felülvizsgálata válik szükségessé. A klinikai
vizsgálat elindításához elegendő és megfelelően alátámasztott állatkísérletes adatok
nehezen körvonalazhatóak

37,60

. Kísérleteink során az agyi ischaemia-reperfúziós

károsodás esetén a preklinikai gyakorlatban alkalmazott módszerekkel mért
elváltozásokat hasonlítottuk össze 1 órás a. cerebri media elzárást követő 24 óra
reperfúziós idő elteltével patkányban. A kapott eredményeink alapján, reményeink
szerint hozzájárulhatunk az akut stroke újszerű kezelési stratégiájának mielőbbi
kifejlesztéséhez és az ischaemiás-reperfúziós agyi károsodás komplex, dinamikusan
változó rendszerének további megismeréséhez.
5.1. A TTC festéssel kapott eredmények megbeszélése
A TTC festés célja az ischaemiás-reperfúziós károsodás mértékének kvantitatív
meghatározása

elsősorban

a

dehidrogenáz enzim aktivitása

sejtek
69

mitokondriumában

jelen

lévő

szukcinát-

, valamint kisebb mértékben egyéb dehidrogenázok
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aktivitása alapján .
Mivel a festés igen egyszerűen kivitelezhető és összetettebb előkészítést nem igényel,
ezért a neuroprotektív vegyületek vizsgálatában az elsődlegesen alkalmazott eljárások
egyike. A preklinikai gyakorlatban gyakran az első lépés a vizsgálandó vegyület
hatékonyságának becslésére, minden további vizsgálati módszer elvégzése előtt. A
neuroprotektív vegyületek hatékonyságát a core és a penumbra csökkentésének mértéke
alapján ítélik meg, általában az agyi ischaemia után 24 óra reperfúzió elteltével.
Irodalmi adatok szerint az egyes agyi képletek különbözőképpen festhetők meg TTCvel. A különbségek származhatnak az adott agyi terület domináns sejttípusának
jellemzőiből, a régióra jellemző véráramlási sajátosságokból vagy a sejtanyagcsere
mértékéből, így pl. az oligodendrocitákat nagy számban tartalmazó corpus callosum
csak hosszabb inkubációs idő alatt képes felvenni és átalakítani a festéket
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90

. Az

agykéreg érzékenyebb az ischaemiás károsodásra, mert az itt lévő sejteknek nagyobb a
glukóz- és energiaigénye

91

. Az agykéreghez viszonyítva kevesebb mitokondrium

található az agyvelő fehérállományában

75,92

. Általában az érelzáródás miatt kialakult

abszolút véráramlás-csökkenés alacsonyabb a velőállomány kisagy felöli részében és a
pyriform agykéregben, ezért a TTC-vel mérhető ischaemiás károsodás is kisebb lesz 93.
Az in vivo TTC festés esetén már a 60 perces ACM okklúzió végén, a filamentum
eltávolításakor jelentős mértékű core és penumbra régió tapasztalható az agykéregben és
a striatumban. Ezt követően a core és a penumbra nagysága a reperfúzió időtartamának
előrehaladásával fokozatosan csökkent, és minimumát 8-16 óra elteltével érte el (19.
ábra). A TTC festékkel kimutatott szöveti károsodás ingadozó jellegét kimutatták már
2 órás agyi ischaemia esetén

75,94

és átmeneti jellegű változásokat figyeltek meg a

mitokondriális légzési lánc enzimei esetén is 95.
In vitro TTC festéssel 60 perces MCAO végén közvetlenül és 1 órás reperfúziós idő
elteltével csak igen alacsony, penumbra jellegű szöveti károsodás volt kimutatható az
agyszeletben. Ezt követően mind az agykéregben, mind a striatumban jól elkülöníthető
fehér színű core jelent meg és a penumbra tovább növekedett (20. ábra). Az in vitro
TTC festés dinamikája nem ismert tranziens ischaemia esetén, de Li és munkatársai
szerint 24 órás permanens agyi ischaemia után az in vitro TTC festés eredménye szoros
korrelációt mutat a szukcinát-dehidrogenáz enzim aktivitásával 96.
Megfigyeléseinkből két fontos következtetésre juthatunk. 1.) A TTC-vel nem festődő,
az irodalomban nekrotikusnak gondolt agyszövet a szövettani feldolgozás eredményei
szerint nem tekinthető teljesen nekrotikusnak az ischaemiat követő reperfúzió első 24
órájában. Mint azt később a szövettani eredmények diszkussziója során kimutatjuk, a
TTC-vel nem festődő agyszövetben ép, vagy csak kismértékben károsodott neuronok
láthatók, egyes sejtekben az EM-os feldolgozás ép szerkezetű mitokondriumokat is
kimutatott. Mindezt figyelembe véve a TTC festés eredménye alapján csak azt
mondhatjuk, hogy az agyszövet funkcionálisan működésképtelen, esetleg anyagcsere
működése súlyosan károsodott vagy gátolt, de ez nem jelent a szövet teljes térfogatára
vonatkozó szöveti nekrózist. 2.) Az előbbi okfejtésből következik, hogy az in vivo TTC
festéssel a reperfúzió 0-4 órában mutatkozó agyszövet károsodás sem nekrózis, ennek
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kialakulásához eleve több időre van szükség. A TTC átalakulás hiánya ebben az esetben
azt mutatja, hogy a korábban ischaemiás agyszövet 4 órán belül nem nyeri vissza
működőképességét. Ennek oka feltehetően egyrészről a no-reflow jelenség, tehát az
elégtelen szöveti perfúzió. Másrészt az agyszövet folyamatosan intenzíven aktiválódik,
ami feltehetően kimeríti a nem megfelelően perfundált szövet anyagcsere kapacitását, és
magakadályozza a regenerálódást is. Az Evankék festéssel esetenként azt is kimutattuk,
hogy a mikroembolizáció miatt a vérátáramlás teljesen leállhat a korábban ischaemiás
agyszövet kisebb területein. Mindezek a megfigyelések arra utalnak, hogy az ischaemiareperfúziós modellekben a legcélravezetőbb neuroprotektív stratégia a vazokonstrikció
oldása és a vérátáramlás javítása, lehetőleg szelektíven az ischaemiás területeken.
Kérdéses, hogy hasonlóak-e a viszonyok a trombolitikus terápián átesett stroke-os
betegekben.
A szukcinát-dehidrogenáz enzim aktivitását képes megtartani akár egy 24 órás agyi
ischaemiát követően az agyszövet 8 órás szobahőmérsékleten való tárolása után is

96

.

Dettmers és munkatársainak eredményei alapján a 6 órás agyi ischaemia után a TTC
festéssel fehér területként látható károsodott és nem károsodott területeken mérve a
respirációs enzimek aktivitása nem mutat különbséget 97. Ebből arra következtethetünk,
hogy a szukcinát-dehidrogenáz enzim aktivitása egyike az utolsó enzimeknek, amelyek
működése leáll az ischaemia következtében és egyéb respirációs enzimek még
ellenállóbbak az agyi ischaemia károsító hatásának.
A két festési módszer alkalmazásával mind az agyi régiók (agykéreg, striatum)
tekintetében, mind a core és penumbra tekintetében szignifikáns különbségek
mutathatók ki 24 óra reperfúziós idő után (21. ábra, 2. táblázat). Mindezek figyelembe
vételével felvetődik a kérdés, hogy az in vivo TTC festéssel kapott jelentős, a 24 óra
reperfúzió idején tapasztaltakkal összevethető mértékű szövetkárosodás hátterében
állhat-e a festék akadályozott eljutása a korábban MCAO által közvetlenül érintett
területekre. Igazoltuk, hogy az Evanskék eljut az a. cerebri media vérellátási területére a
reperfúziót követően. Ebből arra következtetünk, hogy a perfúzió segítségével a TTC
festék eljut a festéssel fehérnek látszó területekre is.
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A két festés eredményei közötti különbség részben ismert, bár az alkalmazott kísérleti
protokoll különbözött a miénktől

98

. Az eltérés oka az, hogy a kétféle, rutinszerűen

alkalmazott festési eljárás alapvetően különbözik egymástól. Az in vivo festés során a
szöveti perfúzió útján, az erek közvetítésével jön létre a szövetek festődése. Ezzel
szemben az in vitro festés során egy nyitott petri csészében alakul ki, ahol a festék
diffúzió útján érintkezik a koronális metszettel, és mesterségesen tartjuk fenn a 37°C
hőmérsékletet a festés 30 perce alatt.
Az in vivo TTC festéssel mért core és penumbra arány helyességét alátámasztja a TTC
festés és a penumbra célzott kimutatására alkalmas
összehasonlító PET vizsgálat eredménye
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18

F-fluoromisonidazollal végzett

. Azonban, hogy a TTC festéssel

megállapított szövetkárosodás (core és penumbra) hogyan tükröződik a szövettani
módszerekkel vizsgált metszeteken, igen ellentmondásos. Az irodalomban megtalálható
publikációk elsősorban az in vitro festési módszer megbízhatóságát kérdőjelezik meg.
Arra figyelmeztetnek, hogy a TTC túlbecsüli a tényleges szöveti károsodás mértékét
75,100-102

. Rövid ideig tartó érelzárást vagy a. carotis leszorítást követően azonban az in

vitro TTC festés eredménye szoros korrelációt mutatott a HE festéssel kapott
szövetkárosodás mértékével és az alkalmazott neurológiai skála eredményével

70

.

Kevesebb irodalmi adat szól az in vivo TTC festés által értékelt károsodás hisztológiai
módszerekkel való korrelációjáról, inkább annak megbízhatóságát emelik ki

98,103

. A

festésnek az egyes agyi régiókban megjelenő sajátosságaira utal Park és munkatársainak
elemzése. Ekkor 4 órás a. cerebri media elzárás után az in vivo TTC festés eredménye
az agykéregben jól tükrözte szövettani eredményeket, de a striatum területén kisebb
szövetkárosodást mért a HE festés eredményéhez viszonyítva 103.
A jelentős eltérések ellenére, 24 óra reperfúzió elteltével az in vitro és in vivo festéssel
kapott teljes károsodott térfogat nem különbözött szignifikánsan (2. táblázat). Ezért
eredményeink megerősítik, hogy a TTC festés csak az ischaemiás-reperfúziós agyi
károsodást követő 24-48 óra elteltével képes megbízhatóan jelezni a szövetkárosodás
mértékét 70,75,98,104.
A TTC festéssel és a szövettani módszerekkel kapott adatok ellentmondásos korrelációs
megállapításai arra engednek következtetni, hogy a TTC festék inkább az ischaemia
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által kiváltott oxigén- és energiahiányt képes jelezni, és a mitokondriumok működését
csak közvetve mutatja

97

. Az IR által közvetlenül érintett szövetekben a

mitokondriumok először egy feltételezhetően egy intermedier állapotba kerülnek,
amikor a mitokondrium már nem alkalmas a sejt igényeit megfelelően kielégíteni, de a
TTC átalakításra még képesek. Mivel az oxigén- és energiahiány egyenes
következménye az agyi vérellátás csökkenésének, ezért az ischaemia korai fázisában a
TTC festés az agyi véráramlást jelző paraméternek tekinthető

98

. Ezt az elméletet

alátámasztja, hogy a TTC festéssel fehérnek látszó területek nagysága és az agyi
véráramlás (0-10 ml/100g/perc) értékei szignifikánsan korrelálnak egymással

105,106

.A

szignifikáns korreláció kialakulását befolyásolhatja, hogy az MCAO felengedése után a
korábban elzárt erek kórosan összehúzódnak (no reflow)

107

, valamint a gyorsan

kialakuló szöveti oedema a perfúziós nyomás csökkentése és a kapillárisok
összenyomása útján tovább csökkenti az agyszövet vérátáramlását 108.
Az agyvelőben létrejött szövetkárosodás mértéke nagymértékben befolyásolja a stroke
kimenetelét. Agyi infarktusban a penumbra viszonylag állandó nagyságú héjként jelenik
meg a core körül. Ezzel szemben a core változatos képet mutat

109

és a CT vizsgálatok

eredményei szerint, az ischaemia létrejötte után 24-36 órával sem végleges a károsodott
agyi szövet nagysága. A behatást követő 1 hét elteltével a lézió tovább terjed a
szubkortikális képletek felé

110

. A jelenség hátterében az agykérgi acidózis és a

kialakuló mitokondriális diszfunkció is szerepet játszik

95

. Ezért a TTC festés a

reperfúzió későbbi időszakában nem alkalmas az irreverzibilisen károsodott sejtek
elkülönítésére, hanem inkább tekinthető az agyi inzultus egy független indikátorának
102

.

5.2.

Hisztológiai és immunhisztokémiai elemzés eredményeinek megbeszélése

A TTC festéssel elvégzett kísérleti eredményeink az a. cerebri media tranziens elzárása
következtében kialakult fehér területként látható core nagyságának változását mutatták a
reperfúziós idő előrehaladtával, a festési módszer alkalmazásától függően. Ezért
hisztológiai és immunhisztokémiai vizsgálataink célja az in vivo TTC festéssel fehérnek
látszó core terület morfológiai elemzése volt.
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A keringési zavar súlyosságát és a kialakuló infarktus méretét három egymástól
független tényező határozza meg: az érelzáródás mértéke, annak időtartama, valamint az
adott területre jellemző abszolút agyi véráramlás értéke

8,9

. Az irodalmi megállapítások

szerint az a terület, ahol nagyszámban zsugorodott, sötéten festődő idegsejtek, valamint
duzzadt, vakuolizálódott perineurális- és perivaszkuláris gliasejtek találhatók, szöveti
infarktusnak tekinthető

111

. Lundy és munkatársai szerint a nekrotikus idegsejtekben a

fent leírt elváltozások mellett, a sejt örökítőanyagának feldarabolódása (nukleáris
pyknosis) és citoplazmatikus eozinofília jellemző 70. Li és munkatársai által végzett HE
szövettani vizsgálat kritériumai szerint az ischaemiás terület core régiójának tekintendő
minden olyan terület, amely eozinofil háttér mellett elhalt sejteket tartalmaz. A
vakuolizálódott, duzzadt sejteket magában foglaló szövet, pedig penumbrának
nevezhető 112.
Hisztológiai

és

immunhisztológiai

vizsgálataink

alapján

a

reperfúziós

idő

előrehaladtával növekszik a károsodott terület kiterjedése (23. ábra). Az agyi ischaemia
által létrehozott szöveti károsodásnak a penumbra felé terjedésében valamennyi
sejttípus részt vesz valamilyen módon, így pl. IL-1β és TNFα képzés útján
hősokk-fehérjék (HSP-70) termelésével

114

113

, vagy

.

Az MCAO után 1 óra reperfúziós idő elteltével az idegsejtek citoplazmájában
mikrovakuolizáció, máshol azok zsugorodása (sötét neuronok), perineuronális
vakuolizáció, a neuropilben oedema (status cribrosus), valamint a GFAP tartalmú
asztrociták károsodása ismerhető fel. Később az idegsejtekben és a gliasejtekben az
elváltozások tovább súlyosbodnak, amelyek a sejtek nekrózisához, apoptózisához
vezetnek (23-26. ábra).
24 órás reperfúzió elteltével a károsodott agyterületen nagy számban előforduló sötét
idegsejtek citoplazmájában morfológiailag épnek tekinthető mitokondriumok láthatók
(25. ábra., G). Lisczak és munkatársai kimutatták, hogy morfológiailag ép
mitokondriumok voltak jelen a sejtpusztulás még azon fázisában is, amikor a sejtmag
már dezorganizálttá vált 115 és csak igen hosszú ideig fennálló agyi ischaemia után lazul
fel a szerkezetük

116

. Azonban az agykérgi mitokondriumokra jellemző, hogy eltérő

képet mutatnak az ischaemiás behatás természetétől függően. Ischaemia hatására a sejt
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duzzadása miatt a mitokondrium mátrix jelentősen fellazul. Ezzel szemben, ha az
ischaemiát reperfúzió követi, akkor a mitokondriumok kondenzálódnak, megnövekedik
a mátrix sűrűsége és elektrodenz lerakódások jelennek meg bennük 117.
Az ischaemia következtében az asztrociták talprészei megduzzadnak és a reperfúzió
előrehaladtával a sejtek további duzzadása és lízise alakul ki (26. ábra). Kísérleti
eredményeink szerint a GFAP-pozitív asztrociták pusztulása megelőzi az idegsejt
szétesését (24. ábra). Garcia és munkatársai patkányban vizsgálták az a. cerebri media
elzárásának szövettani következményeit, és azt tapasztalták, hogy 30 perccel az
okklúzió kezdete után már elkezdődik az idegsejtek zsugorodása, de egyéb elváltozás 60
perces ischaemiát követően nem látható. Ezzel szemben az asztrociták duzzadása
mellett szinte azonnal megindul a GFAP degenerációja is

118

. Az asztrociták az

idegsejteket támogató több fontos tulajdonsággal rendelkeznek. Részt vesznek a
sejtkárosító kaszkád során felszabadult nagymennyiségű glutamát eltávolításában,
amelyet a gliasejt a már sejtkárosító hatással nem rendelkező glutaminként tárol. Nagy
mennyiségben tartalmaznak antioxidáns hatású glutationt és aszkorbinsavat, ezáltal
részt vesznek reaktív szabad gyökök semlegesítésében. Szerepük megnyilvánul
glukoneogenezisben, glikolízisben és az immunválaszban, valamint a neuronális
növekedésben és a szinaptikus plaszticitásban

119

. Az asztrocitáknak az ischaemiás-

reperfúzió által létrehozott folyamatban betöltött összetett szerepe és fokozott
érzékenységük az ischaemiás behatásokra még számos kérdés tisztázását igényli

120,121

.

Az asztrociták korai pusztulását okozhatja, hogy: azok metabolikus aktivitása
fiziológiás körülmények között is magas
terhelést jelent számukra

123

122

, és az ischaemiás folyamat fokozott

, amelyhez hozzájárulnak egyéb érzékenyítő tényezők, így

pl. a szöveti acidózis nagymértékben fokozza az asztrociták fogékonyságát a károsító
hatásokkal szemben 124.
A mikroglia sejtek kezdetben a szövetkárosító hatás közelében, később a közvetve
érintett hippocampus, substantia nigra, thalamus területekre is kiterjedten jelennek meg
125, 126

. A mikroglia sejtek funkciója kettős, elsősorban immunreakciókban vesznek részt

és ezáltal egyaránt káros és védő hatást is kifejtenek 127. A mikroglia sejtek megjelenése
a preoptikus területen együtt változik a testhőmérséklet megemelkedésével

63

. A

penumbra mikroglia sejtjeiben lévő nNOS aktivitása mintegy kétszerese a core

88

területéhez képest, amely kedvezőtlenül befolyásolja az állatok élettartamát 24 órával az
IR behatást követően
károsító hatásának

129

128

. Az oligodendrociták viszonylag ellenállnak az IR folyamat

.

Fluoro-Jade festéssel 24 óra reperfúzió elteltével a core területén a nagyszámú
zsugorodott idegsejt mellett nyomokban élő idegsejtek láthatóak (26. ábra). A módszer
IR behatást követően mintegy 12-16 óra elteltével alkalmas a degeneratív elváltozások
vizsgálatára

73

. Használatával élő sejteket mutattak ki a hagyományos szövettani

módszerekkel elhaltnak ítélt agyi szövetekben 112 és fordítva, a TTC festés átalakítására
képes szövetekben ténylegesen elhalt sejteket 130.
A striatum egyike az agyi ischaemiára leginkább érzékeny szöveteknek, de ez az
érzékenység differenciáltan jelentkezik. A neuropeptid-Y/szomatosztatin pozitív,
glutaminsav-dekarboxiláz enzimet tartalmazó (GAD-pozitív) 131 és DARPP-32 (cAMPregulált foszfoprotein) negatív neuronok ellenállónak bizonyultak a globális agyi
ischaemia által létrehozott károsító hatásnak, ellentétben DARPP-32 pozitív
neuronokkal 120. A GABAerg neuronoknak az ischaemiás-reperfúziós agyi károsodással
szembeni érzékenysége elhelyezkedésüktől függően is változik: így az agykéregben és a
striatumban lévő interneuronok kevésbé

132

, a striatumban lévő GABAerg neuronok

pedig nagy számban tűnnek el a károsító inzultus után

120

. A striatum GABAerg

idegsejtjei érzékenyebben reagálnak az IR károsodásra, amelynek hátterében az NMDA
receptorok jelenléte feltételezhető. Az itt lévő extraszinaptikus NMDA receptorok nagy
arányban tartalmaznak a posztischaemiás- és az aktivitás-függő LTP kialakulásában
fontos szerepet játszó ún. NR1 és NR2B alegységet 133.
A kísérleteinkben alkalmazott a. cerebri media proximális ágának 60 perces elzárása a
hemispherium méretéhez viszonyítva jelentős mértékű szöveti károsodást hoz létre,
amelyet reperfúzió számottevően nem csökkentett még 24 óra elteltével sem (19. ábra).
A szövetkárosodás nagysága arányosan növeli a késői, ún. másodlagos vaszkuláris
zavarok visszamaradásának lehetőségét, amelyek gátolják a megfelelő agyi perfúzió
kialakulását

93,134

. A másodlagos vaszkuláris zavarok kialakulásának valószínűsége 1-2

órás agyi ischaemia esetén kifejezett

112

. Vizsgálataink megerősítik a szakirodalomban

89

megismert tanulmányok megfigyeléseit, amelyek szerint az inkomplett ischaemiareperfúzió szintén károsító hatást jelent a sejtek számára 115.
A korábban elvégzett kísérletek alapján a glutamát és GABA szöveti koncentrációjának
jelentős csökkenése volt kimutatható mind az agykéregben, mind a striatumban 1 órás
MCAO és 24 órás reperfúziós idő után

88

. Ehhez kapcsolódóan, jelen neurokémiai

vizsgálataink során a bazális ganglion rendszerben fontos moduláló szereppel
rendelkező striatális dopaminerg terminálisokat vizsgáltuk, amelyeket szelektív tirozinhidroxiláz

enzim

immunhisztokémiai

reakcióval

mutattunk

ki

(27.

ábra.).

Eredményeink szerint a tirozin-hidroxiláz enzimek a dopaminerg ternimálisok körül
dezorganizáltan jelennek meg az ellenoldali striatum képéhez viszonyítva.
A striatális sejtek számának csökkenését követi a substantia nigra dopaminerg sejtjeinek
elváltozása is, amelyek egyben fókuszát képezik a későbbi szöveti megújulásnak is. A
dopaminerg sejtek számának és a tirozin-hidroxiláz enzim aktivitásának csökkenése az
inzultust követően 2-3 nappal kezdődik és a károsodást követően kb. 7 nappal éri el
minimumát

125,135,136

. Azonban az átmeneti aktivitás-csökkenés után a behatást követő

60 nappal már nem mutatható ki különbség a két hemispehriumban lévő substantia
nigra szövettani képe között 137,138. A dopaminerg neuronok szerepe a károsodott terület
kompenzációs mechanizmusaiban jelenleg aktívan kutatott terület 136,139,140.

5.3.

A corticostriatális dopaminerg rendszer neurokémiai vizsgálatával kapott
eredmények megbeszélése

Az a. cerebri media a frontoparietális agykéreg és a striatum vérellátásáért felelős,
amely képletek a bazális ganglion körhöz kapcsolódnak. A bazális gangion kör tagja a
striatum (nucleus caudatus, putamen), globus pallidus, nucleus subthalamicus. A kör
alkotói funkcionálisan egymásba fonódó pályarendszerekkel kapcsolódnak egymáshoz
és elsősorban glutamát, GABA, valamint dopamin neurotranszmitterek útján, a
thalamus közvetítésével befolyásolják az agykéreg működését 1.
A HPLC mérés során a corticostriatális agyszeletben lévő szöveti dopamin és dopamin
metabolit koncentrációt mértük olyan állatokban, amelyekben a műtéti MCAO elzárás

90

sikeres volt

75

, és in vitro TTC festéssel kimutattuk a szöveti károsodást. A kapott

eredményeket intakt állatokban mért adatokhoz hasonlítottuk, mert álműtött és intakt
állatokból kapott eredmények között nem találtunk szignifikáns különbséget.
Az agyi ischaemia által okozott excitotoxicitás elsődleges kiváltó oka a glutamát
kiáramlása, amely a posztszinaptikus NMDA receptorok aktiválásával további
neurotranszmitter felszabadulását segíti elő. Az ischaemia kialakulásakor a glutamát
mellett nagymennyiségű dopamin szabadul fel, amelyek koncentrációja fokozatosan
csökken a reperfúzió időtartamának előrehaladtával

141

. A felszabaduló dopamin

koncentrációjának emelkedése korrelál a reaktív oxigén gyökök megjelenésével. A
szoros korreláció hátterében a felszaporodott dopamin autooxidáció útján történő
átalakulása (enzimatikus utak telítődése) feltételezhető

142

. A striatum GABAerg sejtjei

szoros kölcsönhatásban vannak a substantia nigra dopamin metabolizmusával, így a
striatumot érintő IR károsodás a tirozin-hidroxiláz enzim aktivitásának csökkenését
okozza a pars compactában, azonban ez a változás GABA agonistával megelőzhető 137.
A közelmúltban elvégzett, az agyi ischaemiát követően a striatális dopaminerg
idegvégződésekből felszabaduló dopamin mennyiségének befolyásolására irányuló
neuroprotektív kutatások számos fontos információt tártak fel, pl.: IR által okozott
dopamin szint emelkedése a striatumban csökkenthető propofol

143

, monoamino-oxidáz

enzim gátló szer hatására 144, vagy hiperbarikus oxigén belélegeztetéssel 145. A dopamin
koncentrációjának csökkenése korrelál az infarktus térfogat mérséklődésével. Hisztamin
receptor antagonista hatására az agyi ischaemia által kiváltott striatális dopamin
koncentráció tovább emelkedett, és ezzel párhuzamosan a hisztológiai kép is
súlyosbodott 146.
Eredményeink szerint az MCAO hatására mindkét oldali agykéregben szignifikánsan
megemelkedett a HVA szöveti koncentrációja. Az MCAO hatására a striatális HVA
mennyisége csak a műtött oldalon emelkedett meg, azonban a dopamin koncentrációja
mindkét oldalon csökkent (28. ábra). Az intakt állatokban a turnover agyi régiónként
eltérőnek bizonyult. Az agykéregben igen alacsony a dopamin szöveti koncentrációja,
míg a striatumban alacsony a turnover (29. ábra), amelynek hátterében az
autoreceptorok eltérő mintázata feltételezhető
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147

. Az ellenoldalon megjelenő idegi

működészavar hátterében a corpus callosumban futó corticocortiális kapcsolatok
sérülése

134

, valamint az agyi oedema és a reaktív szabad gyökök megjelenése

feltételezhető 148.
A corticostriatális glutamáterg, GABAerg és dopaminerg transzmisszió módosul agyi
ischaemia hatására

136,139,140

, ezért az MCAO által érintett agyi területek vizsgálatát in

vitro corticostriatális agyszeletben folytattuk. Kísérleti eredményeink értékelése során
olyan sikeres ACM okklúzión átesett

75

állatok agyi szeleteiből származó adatokat

dolgoztuk fel, amelyek esetén KCl perfúzió hatására trícium felszabadulás jött létre a
striatumban és in vitro TTC festéssel szöveti károsodást mutattunk ki.
Korábban Hársing és munkatársai kimutatták

88

, hogy 1 órás a. cerebri media elzárást

követően 24 óra reperfúziós idő elteltével, bár jelentősen lecsökkent a szöveti glutamát
és a GABA tartalom, azonban az in vitro corticostriatális szeletben mért radioaktívan
jelzett GABA nagyobb arányban szabadult fel az MCAO által érintett striatumból, mint
az intakt kontroll állatokból származó striatum esetében. A jelenség hátterében az
ischaemiás-reperfúziós

behatás

következményeképpen

létrejött

kompenzatórikus

mechanizmusok jelenlétére következtettek. Hasonlóan ismert jelenség az idegsejtek
károsodásával összefüggő kompenzatórikus neurotranszmitter felszabadulás, pl. a
neurotoxinnal kiváltott állatkísérletes parkinsonizmus esetén 149.
Meglepően, az intakt és az IR striatumból megközelítőleg azonos, a nyugalmi értékéhez
viszonyítva kb. 6-7-szeres mértékben megnőtt a jelzett dopamin kiáramlás (30. ábra). A
striatum tirozin-hidroxiláz enzim kimutatásából kapott eredmények alapján a
striatumban végződő dopaminerg terminálisok károsodása mutatható ki 1 órás a. cerebri
media elzárását követő 24 órás reperfúzió elteltével (27. ábra). Azonban a TTC
festéssel fehér, vagy piros területként látható IR károsodásnak kitett agyi szeletek esetén
a corticostiatális pálya elektromos ingerlése útján kiváltott csúcs alatti terület nagysága
között nincs szignifikáns különbség (31. ábra).
A dopaminerg neuronok jellegzetessége, hogy pl. a 24 órán belül létrehozott ismételt
agyi ischaemia után a dopaminerg idegvégződésekből felszabaduló dopamin
mennyiségében nincs különbség, amely a dopamin szintézisének, és a dopamint
felszabadító mechanizmusoknak az IR behatással szembeni ellenálló-képességére hívja

92

fel a figyelmet

150

. Az ischaemia következtében a dopamin hirtelen nagymennyiségben

szabadul fel az akciós potenciáltól független módon, amely a dopaminerg idegsejtek
működészavarát jelzi. Azonban a reperfúzió ideje alatt a szinaptikus résben
felszaporodott dopamin koncentrációja visszatér a fiziológiás tartományba, amely az
idegsejtek működészavarának átmeneti jellegére utal 151.
A HPLC-vel mért (28. és 29. ábra), és a corticostriatális agyszeletben mért
[3H]dopamin felszabadulás tekintetében nincs különbség az IR állatok ipszilaterális és
kontralaterális striatuma között, mindkét hemispheriumban tapasztalható idegi
működészavar a TTC festés eredményétől függetlenül (30. és 31. ábra). Hasonló
jelenség megfigyelhető egyéb féloldali inzultusok esetén is, pl. a 6-hidroxi-dopaminnal
kiváltott parkinsonizmus kapcsán 152, vagy féloldali agyi ischaemiát követően is az EEG
jelek 153, és a neurotraszmitterek felszabadulásának 154 megváltozásában. Az ellen-oldali
működészavar fennállását az inzultust követően 1 héttel is kimutatták. Az egyoldali,
fokális agyi ischaemia által okozott ellenoldali működészavar ún. távoli (remote)
hatásnak tulajdonítható, amely az infarktus méretével arányosan fordul elő. A jelenség
hátterében az afferens neuronok konstitutív ingerlő/gátló hatásának megszűnése
valamint a corpus callosumban futó corticocortiális kapcsolatok sérülése

148

,

134

feltételezhető. A hemispheriumok közötti kapcsolatokon túl, az agyi oedema, és a
reaktív szabad gyökök megjelenése szintén közrejátszik az ellenoldali működészavar
kialakulásában 148.
Jelen kísérleteink során újabb ismereteket szereztünk a bazális ganglion kör agyi
ischaemia-reperfúziót követő működéséről. A substantia nigrából a striatumba érkező
dopaminerg idegi terminálisok esetén, bár a szövetkárosodás nyilvánvaló jelei láthatóak,
a meglévő terminálisok válaszadó képessége megtartott. Ezáltal a striatum GABAerg
sejtjein végződő dopaminerg ternimálisoknak a bazális ganglion körben betöltött fontos
moduláló szerepe feltételezhetően hozzájárul a striatum integratív szerepének
erősítéséhez és fenntartásához az ischaemia-reperfúzió korai fázisában (42. ábra).
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42. ábra. Striatum pályarendszereinek sérülése az MCAO következtében

Az a. cerebri media elzárása a frontoparietális agykéreg és a striatum károsodását
okozza. Az IR szövettani elváltozások kialakulásához és funkcionális zavar
megjelenéséhez vezet. Az IR károsodás következtében a corticostriatális (zöld
szaggatott vonal) és a striatumból induló pályák (piros szaggatott vonal) kisebb
mértékben tudnak hozzájárulni a bazális ganglion kör megfelelő működéséhez, és
az agykéreg megfelelő aktivitásának fenntartásához ezért kompenzatórikus idegi
folyamatok lépnek életbe. A kompenzatórikus folyamatok része a striatalis
GABAerg sejtek

88

megváltozása,

amelyek

, és a nigrostiatális dopaminerg terminálisok érzékenységének
feltehetően

hozzájárulnak

károsító

folyamat

előrehaladásának mérsékléséhez.
A dopamin többszintű kompenzatórikus aktivitása megnyilvánul a különböző agyi
régiókban, az azokhoz befutó ingerületek szabályozásában, az információ átadásának
fokozásában, valamint a dopaminerg terminálisok aktuális aktivitása alapján az agykérgi
működés befolyásolásában.
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5.4. Neurológiai vizsgálatokkal kapott eredmények megbeszélése
A corticostriatális összeköttetések szigorú topográfiai rend szerint a striatum különböző
pontjaihoz futnak, és az általuk szabályozott funkciók jelentősen eltérnek egymástól. A
putamen elsősorban a vázizmok mozgását szabályozza, a nucleus caudatus pedig a
szemmozgások szabályozásában, a kognitív funkciókban és a magatartás szervezésében
fejti ki hatását. A striatum ventrális sejtcsoportjainak gazdag összeköttetései vannak az
asszociációs és limbikus régiókkal, ezért az ún. limbikus működésekben (memória,
érzelmek, viselkedés) van szerepük 1.
Az a. cerebri media műtéti elzárása magában foglalja az a. carotis externa (ACE)
leszorítását. Az irodalmi adatok szerint ACE leszorítása vagy végleges lekötése
eredményeképpen az esetek 50%-ban alakul ki az ACE vérellátási területén szövettani
elváltozás. A rágásban és nyelésben résztvevő izmok gyengülése következtében az
állatok testsúlya mintegy 5%-kal alacsonyabb az ilyen elváltozást nem mutató ACM
okklúzión átesett állatokhoz 155.
A kiválasztott négyféle neurológiai skála alapja a testtartási rendellenességek és a
mozgáskoordinációs zavarok vizsgálata, valamint az izomtónus csökkenés, a szenzoros
funkciók, a spontán mozgásaktivitás és az általános állapot értékelése 53,75,82,83.
A szenzomotoros funkciók vizsgálatára számos egyéb skála ismeretes az irodalomban
permanens

28,43-47

, és tranziens agyi ischaemia esetén

27,48-51

. Az MCAO esetén

alkalmazott skálák kialakításának alapját a szövettani vizsgálat eredményeivel való
összehasonlítás képezte. Bár a skálák alkalmazásával szignifikáns elváltozásokat
mutattak ki az intakt és az IR állatok között, de az IR állatok neurológiai vizsgálatának
eredménye és az infarktus terület nem korrelált egymással

75,44,45,156-160

. A fentiekből

arra következtethetünk, hogy a szenzomotoros deficit mértéke nem egyenes
következménye az infarktus méretének. A jelenség hátterében egyéb agyi területek
közreműködése feltételezhető: egyrészt morfológiailag épnek tekinthető szövetek,
amelyek idegi funkcióikat tekintve károsodtak, illetve a hisztológiai megfigyelésbe
közvetlenül nem bevont, azaz ischaemia által közvetlenül nem érintett területek által
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közvetített neurológiai deficit kialakulása („covert injury”)
korreláció keresése csak kisebb agyi régiók

163,164

161,162

. Továbbá, hogy a

, vagy egy-egy kiemelt elváltozás

43

esetén érdemes (pl. oedema mértéke) .
Egyes, az irodalomban leírt skálák külön hangsúlyt fektetnek bizonyos paraméterek
52

értékelésére, így pl. a szenzoros funkciók

, térbeli orientáció

53

, mozgászavar

54

,

elhalálozás 55 vagy az enyhe elváltozások kimutatására 56. Mindezek a skálák hasznosak
lehetnek egy-egy neuroprotektív vegyület célzott és specifikus hatékonyságának
megállapítására.
A stroke betegek esetében a tünetek változatos formában jelennek meg: fokozatait
tekintve,

az

enyhe

szenzomotoros
Kísérleteinkben

émelygéstől

tünetekkel,

így

kimutattuk,

a

hogy

az

eszméletvesztésig,

kézremegéstől
a

négyféle

valamint

egészen

a

neurológiai

különböző

bénulásig
skála

28,29

.

különböző

érzékenységgel méri az ugyanazon középsúlyos agyi ischaema-reperfúzónak alávetett
állatok neurológiai jellemzőit (32. ábra).
A kiválasztott skálák különböznek egymástól a vizsgálati paraméterek pontjaiban, azok
számában és súlyozásában, valamint a skála összpontszámában (33-38. ábra). Az állat
általános megjelenését csak a Hunter-féle skála pontozza, míg a szenzoros működéseket
csak a Reglődi- és a Garcia-féle skála veszi számításba (38. ábra). Az alkalmazott
skálák egyes vizsgálati paramétereinek befolyásoló hatása különbözőképpen érvényesül
a skála összpontszámában. A leggyengébb összefüggést a Bederson-féle kumulatív
skála esetén kaptuk, ekkor a skálán értékelt elváltozások 50%-ban korreláltak, míg a
Garcia-féle

skála

vizsgálati

pontjai

mintegy

80%-ban

korreláltak

a

skála

összpontszámával. Vélhetően ezen összefüggések formálásában közrejátszik az IR állat
állapotát nem kellőképpen érzékenyen értékelő paraméterek alkalmazása is, pl. a
Reglődi-féle skálában a farok meghúzásával kiváltott egyensúlyzavar vizsgálata vagy
Hunter-féle skála szerint értékelendő tenyérben történő átfordulás.
Az 1 órás ACM okklúziót követő 24 órás reperfúzió esetén kialakult szenzomotoros
deficitet a kiválasztott skálák többsége hasonlónak mérik, kivéve a Garcia- és Bedersonféle skála. Ekkor a két skála használatával mért szenzomotoros deficit különböző, amely
vélhetően a két skála kevés számú és különböző paramétereiből adódik.
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Az irodalomban fellelhető tanulmányok általában az infarktust csak nagyságában és
kevésbé annak elhelyezkedését vizsgálták

165

. Egy adott ér vérellátási területén

kialakuló szövetkárosodás mértékét számos egyéb paraméter befolyásolhatja, így pl. a
testhőmérséklet, az anaesthesia módja, az állattörzs, az állat életkora, az adott állat agyi
kollaterális hálózata vagy az értékelő személye

53,159,166-168

. Mindezek a tényezők

lényegesen módosíthatják az állatkísérletes modellekben a kialakult szenzomotoros
deficit mértékét is. Ezért a szenzomotoros funkciók vizsgálatára általánosan elfogadott
és széles körben alkalmazott négyféle értékelési skálát folyamatos skálán értékelhető
funkcionális tesztek eredményeivel vetettük össze.
Vizsgálataink szerint (4.4.3. fejezet) az 1 órás ACM okklúziónak és 24 órás
reperfúziónak alávetett állatok esetén a lépéshiba és egyensúlyozás tesztek eltérő
súlyosságúnak ítélik a kialakult neurológiai változásokat. A neurológai skálák
összpontszámainak

a

funkcionális

teszteken

kapott

eredményekkel

való

összehasonlítása alapján azt kaptuk, hogy sem a lépéshiba, sem az egyensúlyozás ideje
nem korrelál egyetlen skála összértékével. Azonban az egyensúlyozás átlagos
időtartama a Reglődi-féle skála szerint a mellső láb helyzetében látható testtartási
rendellenesség és a Hunter-féle skálán szereplő bordázott gerendán való kapaszkodás és
testtartás, valamint a Garcia-féle skálán a végtagok helyzetének tekintetében mutat
szignifikáns összefüggést (41. ábra).
Vizsgálataink eredménye tükrözi azt, hogy általában a neurológiai vizsgálatok során
kapott adatoknak egyéb (hisztológiai vagy kognitív funkciók) mérés eredményeivel való
szignifikáns korrelációja az ischaemiás-repefúziós károsodás korai fázisában csak
speciális skálák alkalmazásával, pl. Mackay-féle skála
vonatkozó teszt
várható

160,168

169

29

, a mellső láb használatára

, vagy hosszabb ideig tartó kísérletben mért eredmények esetén

. A korrelációs elemzéseknél számolni kell a hosszabb ideig tartó vizsgálat

során megjelenő spontán felépülés befolyásoló hatásával

170

, amelyek megléte a

permanens agyi ischaemia modellek esetén szintén felismerésre került

171

. Valamint

azzal, hogy az a. cerebri media disztális okklúziójával ellentétben, a proximális szakasz
elzárása eredményeként viszonylag rövid ideig kimutatható neurológiai változások
jönnek létre 172.
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A lokomotoros aktivitás mérése információt nyújt az állat explorációs tevékenységéről
egy számára kellemes környezetben. Az irodalomban a lokomotoros aktivitás mérését
az agyi ischaemia bekövetkezése után néhány nappal
később

50

46

, 1 héttel

160

vagy hónapokkal

mérik az inzultus maradványtüneteinek megítélése céljából. Kísérleteink

során arra kerestük a választ, hogy vajon a neurológiai és in vivo funkcionális tesztekkel
mért deficit mennyire tükröződik a tényleges explorációs aktivitás változásában.
A lokomotoros aktivitás tesztben résztvevő állatok neurológiai jellemzői megfelelnek a
korábbi kísérleteinkben szereplő állatok esetén kapott adatoknak. Azonban a
vizsgálatban részt vevő állatok több csoportra oszthatók a lokomotoros aktivitás
jellemzői és a túlélés szerint. Tekintettel arra, hogy az állatok eltérő lokomotoros
aktivitással rendelkeznek, de a neurológia vizsgálat alapján homogén csoportként
jelennek meg, a későbbiekben mindegyik állat lokomotoros aktivitás adatával
számoltunk. Tapasztalataink szerint az eltérő lokomotoros aktivitás megjelenését a
műtét során fellépő görcsrohamok

173

és emelkedett mozgásaktivitás (hipermotilitás)

44

befolyásolják.
A mozgásaktivitás megfigyelését mindegyik neurológiai skála csak rövid ideig (néhány
perc) írja elő, amely napszaki ingadozást is figyelembe véve tévesen ítéli meg az 1 órás
ACM okklúziónak és 24 órás reperfúziónak alávetett állatok aktivitását (33. ábra). A
lokomotoros aktivitás célzott vizsgálata segítségével kimutattuk, hogy a középsúlyos
MCAO esetén csak a harmadik 5 perces periódus alatt csökken szignifikáns mértékben
az állatok mozgásaktivitása, amelynek hátterében a műtéten átesett állatok elfáradása
állt. A vizsgálat 15 perces időtartama alatt mért eredmények alapján mérhető különbség
a kontroll állatokhoz képest (39. és 40. ábra).
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6. Következtetések
Vizsgálataink középpontjában az a. cerebri media műtéti okklúziójával létrehozott
tranziens agyi ischaemiás károsodás állt, amely kiterjed a frontoparietális agykéreg és a
striatum sejtjeire. Ezen összetett rendszer vizsgálatát 1 órás a. cerebri media elzárását
követő 0-24 óra reperfúzió elteltével vizsgáltuk patkányban.
1.

Az a. cerebri media műtéti okklúziójával létrehozott tranziens agyi ischaemia
után az in vivo (intrakardiális) és az in vitro (szeletben történő) TTC festés
eredménye a 8 óránál rövidebb reperfúziós időknél markánsan különbözött; az in
vivo festés esetében a károsodás térfogata átmenetileg csökkent a reperfúzió
megkezdése után. A TTC festéssel szokásosan nekrotikusnak tekintett agyszövet
számos morfológiailag életképesnek tekinthető idegsejtet foglalt magában. Tehát
az ischaemiát követő korai reperfúziós időszakban a TTC formazánná
redukálása valószínűleg akkor szűnik meg, amikor az agyszövet anyagcseréje
átmenetileg vagy véglegesen leáll. A TTC festés nem alkalmas az irreverzibilis
agyi károsodás pontos mérésére.

2.

Az 1 órás a. cerebri media elzárást követő 24 óra reperfúzió után a tirozinhidroxiláz

immunhisztokémia

kimutatta,

hogy

a

striatum

dopaminerg

idegvégződései jelentősen károsodtak. Az IR hatására a dopamin turnover
fokozódott az azonos oldali agykéregben és striatumban, valamint az ellenoldali
striatumban is. Az agykéreg elektromos ingerlése megközelítőleg azonos
mennyiségű [3H]dopamint szabadított fel az intakt és az IR striatumból, vagyis a
striatális dopaminerg idegvégződések működőképesek maradtak az ischaemiát
követő korai reperfúziós időszakban a TTC-vel nem festődő agyszövetben is.
3.

Az ischaemia-reperfúzió szenzomotoros működésekre kifejtett befolyásoló
hatását négyféle, az irodalomban elfogadott neurológiai módszerrel mértük, ezek
eredményeit egymással, valamint a lépéshiba, az egyensúlyozás és a
lokomotoros

aktivitás

tesztek

eredményeivel

hasonlítottuk

össze.

Megállapítható, hogy a vizsgált neurológiai skálák összértékei egymással jól
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korreláltak, tehát az IR károsodás mértékét arányosan hasonló súlyosságúnak
mérik. A lépéshiba, és az egyensúlyozás tesztek eredménye nem korrelált egyik
neurológiai skála eredményével sem, tehát egyik teszt sem alkalmas a
neurológiai skálák helyettesítésére.
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7. Összefoglalás
A stroke kutatás többszintű és integrált megközelítést igényel, azonban a klinikai
vizsgálat elindításához elegendő és megfelelően alátámasztott állatkísérletes adatok
nehezen körvonalazhatók. Kísérleteink során arra kerestük a választ, hogy a preklinikai
gyakorlatban alkalmazott néhány módszer mennyire pontosan tükrözi az ischaemiásreperfúziós (IR) károsodás mértékét.
Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Preklinikai Kutatási Főosztályán az IR agyi károsodást 1
órás a. cerebri media elzárást követő különböző reperfúziós idő elteltével vizsgáltuk,
patkányban. A károsodott agyszövetet trifenil-tetrazolium klorid (TTC) festéssel és
szövettani vizsgálatokkal elemeztük. A TTC festéssel elhalt területként észlelhető agyi
régiók idegi működését in vitro corticostriatális agyszeletben radioaktívan jelzett
dopamin segítségével vizsgáltuk. In vivo, az állatok értékelését 4-féle ismert neurológiai
skála összehasonlítása alapján végeztük el, amelyeket a gerendán való egyensúlyozás
(beam balance), a lépéshiba (foot faults), és a lokomotoros aktivitás tesztekkel
egészítettünk ki.
Az TTC festés eredménye az alkalmazott eljárástól függően mind az agykéregben és a
striatumban, mind a core és a penumbra tekintetében szignifikánsan különbözött. A
TTC festéssel elhaltnak tekinthető agyszövet térfogata in vivo TTC festés után
átmenetileg csökkent. A TTC festéssel nekrotikusnak tekintendő agyszövetben az
asztrociták

teljesen

elpusztultak,

de

a

kiterjedt

károsodás

ellenére

számos

morfológiailag életképes idegsejt, az EM képen ép mitokondriumok is láthatók voltak.
Az IR károsodás kiterjedt a striatum dopaminerg terminálisaira is, de a szöveti dopamin
tartalom csökkenése ellenére a dopaminerg idegvégződések részben megtartották
működésüket. A vizsgált neurológiai skálák hasonló súlyosságúnak mérik a stroke-os
patkányok szenzomotoros deficitjét. A gerendán való egyensúlyozás (beam balance), a
lépéshiba (foot fault), és a lokomotoros aktivitás tesztek nem alkalmasak a neurológiai
skálák helyettesítésére.
Összefoglalásként megállapítható, hogy az IR károsodás egy komplex, dinamikusan
változó

rendszert

érint,

ezért

a

neuroprotektív

vegyületek

hatékonyságának

értékelésekor figyelembe kell venni az állat egészére kiterjedő változásokat. A
rendszerben kialakult patológiás folyamatokról hiteles képet adni csak több egymást
kiegészítő módszerrel lehetséges.
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kivitelezésre kerülhessenek.
Köszönet illeti továbbá, Dr. Jurányi Zsoltot, Dr. Kovács Anikót, Dr. Gacsályi Istvánt és
Dr. Albert Mihályt, akik az általuk vezetett kutatólaboratóriumokban zajló munkába
mélyreható betekintést engedtek és eképpen fejleszthessem tudásomat.
Köszönöm az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Preklinikai Kutatátási Főosztály valamennyi
dolgozójának minden segítségét és támogatását.
Végül, ebben a néhány sorban is szeretném megköszönni Szüleimnek és Férjemnek
őszinte támogatásukat, valamint azt, hogy végigkísértek az idáig vezető úton és nyugodt
családi környezetet biztosítottak.
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